
داور بد بود، سپاهان بدتر

قیصر بعد از 40سال ، به 
شبکه نمایش خانگی آمد 

درباره عیدانه ای به نام کاهش قیمت خودرو! 

طالیی پوشان صدر را واگذار کردند

اسباب کشی هنر از پایتخت 
به شهرستان ها 5

تصاویر تکان دهنده ناسا از 
سبز شدن قطب شمال 88
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 تجربه ریاست جمهوری
5 پنج سال از عمر می کاهد

درجشن استقبال از نوروز کارهای 
خالف شرع انجام دادند

نگاهی به نمایشگاه روسیه در گالری آپادانا

روسیه این بار بدون پوتین و راسپوتین

آیت اهلل نوری همدانی، از مراجع تقلید در خصوص مسائل 
اخیر کشور گفت: نظر من نسبت به این مسائل همانند نظر 
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی است. آیت اهلل حسین 
نوری همدانی در واکنش به اتفاقات اخیر کش��ور تصریح 

کرد: نظر اینجانب در خصوص مسائل اخیر کشور...

شهرکرد، میزبان کنگره 
ملی خلیج فارس

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
از برگزاری کنگره ملی علمی- پژوهش��ی خلیج فارس 
در این استان در س��ال 92 خبر داد. حسین گنجی در 
 گفتگو با ایرن��ا افزود:کنگره علمی پژوهش��ی با عنوان

»خلیج فارس، گذش��ته ، ح��ال و آین��ده « یکم و دوم 
اردیبهشت ماه سال 92 در ش��هرکرد برگزار می شود. 
وی از تمدید مهلت ارس��ال اثر به دبیرخانه این کنگره 
 خبر داد و گفت: زمان ارسال اثر به دبیرخانه این کنگره تا 

25 فروردین سال 92 تمدید شده است.

س: زاینده رود[
]عک

2

5

رقابت  اصولگرایان 
2

 با اصالح طلبان به نفع نظام است

شهرکرد، میزبان همایش بین المللی 
سایکو سوماتیک7

تیم فوتبال س��پاهان در دومین دیدار آس��یایی خ��ود مقابل 
الغرافه تن به شکس��ت داد تا عالوه بر واگ��ذاری نتیجه، صدر 
را نیز از دس��ت داده باش��د. این تی��م در ش��رایطی تیم ناکام 
میدان لقب گرفت که مانند س��پاهان همیش��گی بازی نکرد 
و اگرچ��ه قض��اوت داور این دی��دار نیز ح��رف و حدیث های 
 زیادی را ب��ر جای گذاش��ت، اما می توانس��ت با اس��تفاده از 
فرصت های پیش آم��ده، نتیجه ای جز ای��ن را رقم بزند. این 
تیم بازی را بهتر از میزب��ان زردپوش خود آغاز کرد و در همان 
 دقایق نخست می توانست روی اشتباه دروازه بان الغرافه توسط 
جهان عالیان به گل اول برس��د، اما بازیکن جوان سپاهان قدر 

موقعیت طالیی خود را ندانست تا بازی بدون گل بماند.
حمالت سپاهان باالخره در دقیقه 14 به ثمر رسید؛ جایی که 

علی احمدی اولین گل آسیایی خود را با پیراهن سپاهان روی 
ضربه کرنر خلعتبری به ثمر رس��اند. بدی��ن ترتیب خلعتبری 
 رکوردی فوق العاده از خود به جای گذاش��ته اس��ت؛ او تمام 
پاس گل های سپاهان را در لیگ قهرمانان آسیا داده و احتماالً 

در جدول پاس گل در صدر جای دارد.
اما بعد از گل اول بازی که توس��ط تیم میهمان به ثمر رسید، 
الغرافه به خود آمد و روی یک ضربه ش��روع مجدد در شلوغی 
محوطه جریمه، توسط مهاجم گران قیمت خود، یعنی سیسه 
به گل تساوی رسید. بعد از گل تساوی دو تیم محتاط تر بازی 
 کردند و دس��ت به ریس��ک نزدند؛ هرچند تا پای��ان نیمه اول

دو تی��م چند موقعیت نصفه و نیمه داش��تند، ام��ا نیمه اول با 
تساوی یک بر یک دو تیم به پایان رسید.
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افتخار می کنم نماینده 
مردم قم هستم 

خون شهدا انقالب را بیمه 
کرده است

از بی عدالتی دولت در 
رابطه با آب، شاکی هستم

 رسوایی ده نمکی 
در اصفهان

دولت فقط ژست حمایت
 از تولید ملی را می گیرد

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

2

3

3

5

7

7

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

شنبه   26  اسفند  1391 |   4  جمادی االول  1434 
شمار ه  1002/ 8  صفحه  |    قیمت : 200 تومان

No. 1002,  March  16  ,2013
8 Pages

film+کاهش قیمت دستوری، دردی را درمان نمی کند 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls



چهره روزیادداشت

 رییس جمهور 200 نفر را 
خانه دار کرد

رییس دبیرخانه مشارکـت های مردمی بهزیستی گفت: از محل فروش 
ــدند.  ــکن ش ــی رییس جمهور ۲۰۰ خانواده صاحب مس هدایای اهدای
 محمد نصیری  با اشاره به این که در اواخر سال 9۰ محمود احمدی نژاد، 
رییس جمهور کشورمان هدایایی که در سفرهای داخلی و خارجی به وی 
و همسرش اهدا شده بود به بهزیستی واگذار نمود، اظهار داشت: سازمان 
بهزیستی پس از یک برنامه ریزی اقدام به برگزاری فروش خیریه هدایای 

رییس جمهور با حضور خیرین و نیکوکاران کرد. 

در جشن استقبال از نوروز کارهای 
خالف شرع انجام دادند

ــائل اخیر کشور  آیت اهلل نوری همدانی از مراجع تقلید در خصوص مس
گفت: نظر من نسبت به این مسائل همانند نظر آیت اهلل العظمی صافی 
گلپایگانی است. آیت اهلل حسین نوری همدانی در واکنش به اتفاقات اخیر 
کشور تصریح کرد: نظر اینجانب در خصوص مسائل اخیر کشور همان نظر 
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی است. وی با تأکید بر این که مسئوالن 
ــات رهبری را مورد توجه قرار دهند، ادامه  ــور باید عمل به فرمایش کش
داد: نباید کاری کرد که فضای کشور ملتهب شود. بر اساس این گزارش، 
ــیرازی در سخنانی نسبت به  حضرات آیات صافی گلپایگانی و مکارم ش
ــتقبال از نوروز و انجام کارهای خالف شرع در این  ــن اس برگزاری جش
جشن هشدار دادند و خواستار رسیدگی مسئوالن امر به این مسأله شدند.

 اخبارکوتاه

رقابت  اصولگرایان 
 بااصالح طلبان به نفع نظام است

محمد نبی حبیبی / دبیر کل مؤتلفه 

ــه نظام و فصل الخطاب بودن رهبر  ما باید بین جریان اصالح طلبی ک
ــویم و آنها را خطری  معظم انقالب را پذیرفته  است، تفاوتی قائل ش
برای نظام ندانیم. وجود چنین رقیبی داخل نظام به نفع نظام قلمداد 
می شود؛ چراکه جمهوری اسالمی به دلیل اتقان ایدئولوژیک هیچ گاه 

از تجارب آرا ضرر نمی کند.
البته بین توطئه و تضارب یک مرزی وجود دارد و کسانی که در این 
ــات دروغ می گویند و  ارتباط
ــانی  ــت می زنند و با کس تهم
ــت قواعد  ــا رعای ــه واقعاً ب ک
تضارب وارد میدان می شوند، 
تفاوت وجود دارد. البته ما با 
جریان انحرافی موضع صریح 
مخالفت داریم و این جریان را 
به عنوان یک جریان خطرناک 

معرفی می کنیم.
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افتخار می کنم نماینده مردم قم هستم 

علی الریجانی گفت : افتخار می کنم که نماینده مردم قم هستم؛ شهری که در انقالب پیشگام 
بود و مرکز فقاهت و مرجعیت و حوزه های علمیه  است. رییس مجلس شورای اسالمی افزود: 

آنقدر خاطره های خوش با مردم قم دارم که از مسائل پیش آمده اخیر مکدر نشوم.

ــانه ای غرب در ادامه سلسله ادعاهای  پیاده نظام رس
دروغ خود پیرامون فعالیت های هسته ای جمهوری 
ــاخت بمب اتم را این بار به نیروگاه  اسالمی، پای س
اراک باز کرد، این در حالی است که در این نیروگاه، 
ــه تولید این  ــود بلک ــواد رادیواکتیو تولید نمی ش م
ــت که از آن برای »شکافت  نیروگاه، آب سنگین اس
ــته اتم اورانیوم« در دیگر تأسیسات  ــط هس متوس
هسته ای ایران استفاده می شود که بازرسان آژانس 

بین المللی هسته ای بر آنها نظارت کامل دارند. 
در همه سال های گذشته تاکنون، هر زمان قرار است 
اتفاقات مهمی در مسیر برنامه هسته ای ایران از قبیل 
ــروه ۱+۵، آژانس بین المللی  مذاکرات دو جانبه با گ
انرژی اتمی یا انتشار گزارش فعالیت های هسته ای 
ایران توسط آژانس رخ بدهد، رسانه های غربی با به 
راه انداختن جریان های برنامه ریزی شده علیه ایران، 
داستان هایی رو می کنند تا برنامه صلح آمیز هسته ای 
ــعاع قرار داده و افکار بین المللی را  کشور را تحت  الش
ــگاه خبرنگاران در  نسبت به آن حساس کنند. باش

ــی ادعای تازه رسانه های غربی در  گزارشی به بررس
ــته ای ایران هنگام مذاکرات  مورد فعالیت های هس

آلماتی می پردازد. 
ــته ای ایران و گروه  درست زمانی که »مذاکرات هس
ــتان در حال پیگیری  ۱+۵« در آلماتی، مرکز قزاقس
بود، روزنامه انگلیسی »تلگراف« در ادامه پروپاگاندای 
ضدایرانی و اختالل در روند مثبت مذاکرات، با انتشار 
تصاویر ماهواره ای غیرمستند از نیروگاه آب سنگین 
ــد از رآکتور آب  ــران می خواه ــد ای اراک، مدعی ش
سنگین اراک برای تولید پلوتونیوم مورد استفاده در 
سالح هسته ای بهره گیرد. در تصاویر ادعایی تلگراف، 
حلقه هایی از بخار باالی نیروگاه اراک دیده می شود 
ــا می کند ایران  ــی ادع که طبق آن، روزنامه انگلیس
ــنگین اراک را راه اندازی کرده و قصد  رآکتور آب س
ــده  تولید »پلوتونیوم« دارد. در این گزارش، ادعا ش
ــت ایران برنامه دومی Plan B برای تولید بمب  اس

هسته ای دارد. 
ــکوک و  ــر، به طرز مش ــار این خب ــان با انتش همزم

ــی و  ــانه های غرب ــر رس ــده، دیگ ــزی ش  برنامه ری
به ویژه صهیونیستی که نتیجه مثبت مذاکرات را به 
سود دولت های خود نمی دیدند، سراسیمه شروع به 
فرافکنی و تحت الشعاع قرار دادن روند مثبت مذاکرات 
ایران و گروه ۱+۵ در آلماتی کردند. پایگاه انگلیسی 
ــا ایران برنامه  ــی با عنوان آی »دیلی میل« در گزارش
ــته ای دارد؟ به تحلیل  دومی برای تولید سالح هس

گزارش تلگراف پرداخت. 
ــبت  ــه مقامات ایران و گروه ۱+۵ نس با وجود این ک
ــراز امیدواری و آن را مثبت  به »مذاکرات آلماتی« اب
ــرات را  ــا دیلی میل مذاک ــرده بودند، ام ــی ک ارزیاب
تحت الشعاع قرار داده و می نویسد: »بازرسان آژانس 

دو سال است از این نیروگاه دیدن نکرده اند.« 
این پایگاه خبری در ادامه بدون اشاره به نکات مثبت 
ــات غربی،  ــل از برخی مقام مذاکرات آلماتی به نق
مذاکرات را بی نتیجه معرفی می کند. صهیونیست ها 
که به جنگ  خواهی و جنگ افروزی شهره هستند، با 
انتشار خبر تلگراف ذوق زده و با شوق فراوان بر طبل 

جنگ کوبیدند. 
»یدیعوت آحارونوت« فردای انتشار تصاویر تلگراف، 
با تیتری درشت نوشت: »تصاویر منتشر شده حاکی 
از عملیاتی شدن نیروگاه اراک دارد.« این وب سایت 
ــد، تصاویر نشان  در ادامه به نقل از تلگراف می نویس
می دهند که ایران نیروگاه تولید آب سنگین اراک را 

راه اندازی کرده است. 
ــپس به موضوع ادعای  این روزنامه صهیونیستی س
حمله رژیم صهیونیستی به نیروگاه اراک در سه ماهه 
نخست سال ۲۰۱۴ و رابطه آن با انتشار این گزارش 
ــوت، برخی فکر می کنند  می پردازد. به ادعای یدیع
ــت.  ــرائیل، راه اندازی نیروگاه اراک اس خط قرمز اس
این خبرگزاری صهیونیستی تا آنجا جلو رفته که بیم 
ــع مواد هسته ای   دارد بمباران اراک منجر به تشعش

شود! 
یدیعوت آحارونوت در ادامه به حفاظت نظامی اطراف 
نیروگاه اراک اشاره کرده و می نویسد: »طبق تصاویر 
ــدیدی از این نیروگاه به  تلگراف، حفاظت امنیتی ش
ــک های ضدهواپیمایی در اطراف  عمل آمده و موش
این نیروگاه وجود دارند اما آیا واقعاً ایران در پی اجرای 

برنامه دوم است؟«  
ساعاتی پس از انتشار تصاویر ماهواره ای نیروگاه اراک 
توسط روزنامه تلگراف، بسیاری از همان رسانه های 
ــی این گزارش، به درست  انگلیسی و غربی با بررس
بودن آن شک کرده و انتقادات زیادی را به این روزنامه 
ــی وارد کردند. پایگاه تحلیلی گلوبال پست  انگلیس
ــتباه تلگراف درباره تولید  در گزارشی با عنوان »اش
ــد، این اقدام تلگراف  پلوتونیوم ایران« عنوان می کن
در حالی که مذاکرات هسته ای در آلماتی در جریان 
بود، نشان دهنده شبکه سیاسی بزرگی است که علیه 

ایران در رسانه های بین المللی فعالیت دارد. 
ــتباه تلگراف واژه  ــزارش، بزرگ ترین اش بنا بر این گ
ــته ای ایران  ــی که برنامه هس »اولین« بود. هر کس
ــت ادعا  ــه سال هاس ــد، می داند ک ــال می کن را دنب
می شود این کشور در نیروگاه اراک به دنبال »تولید 
پلوتونیوم« است، در حالی که هیچ مدرکی تاکنون 

در این خصوص یافت نشده. 
ــور  ــر ام ــالد، مدی ــوس گی ــرال آم ــن ژن  همچنی
ــردی وزارت جنگ رژیم  ــی و راهب ــی- نظام سیاس
صهیونیستی این گزارش را بی اعتبار دانسته و با طعنه 
می گوید: »کدام خبر داغ؟« خبر تنها در صورتی داغ 
است که ندانید درباره چه چیزی صحبت می کنید. 
ایران هسته ای بدون شک تهدیدی برای خاورمیانه 
است، اما این هم حتی خبر هم نیست. گیالد گفت: 

ایرانی ها هیچ برنامه دومی »Plan B« ندارند. 

ــاره به این که خود  ــت در ادامه ضمن اش گلوبال پس
ــال  ایران قباًل اعالم کرده بود که نیروگاه اراک را س
ــان می کند که  ــدازی خواهد کرد، اذع ۲۰۱۴ راه ان
 گزارش تلگراف هیچ موضوع تازه ای را عنوان نکرده 

است.
همچنین »میر جیودانفار« متخصص صهیونیستی 
ــی  امور ایران، اعتقاد دارد »خبر داغ« تلگراف بخش
از یک تصویر سیاسی بزرگ تر است. هدف این مقاله 
ــت. »آلکس واتانکا«  تحت فشار قرار دادن ایران اس
متخصص امور ایران در مؤسسه خاورمیانه واشنگتن 
ــخره گرفته و می گوید:  »اوه،  گزارش تلگراف را به س
ــنیده بودم. آیا این گزارش شوکه کننده  قباًل هم ش
است؟  به عقیده وی، این تیتر بزرگ و جذاب بیشتر 
ــدار دهد،  ــت تا به ایران هش ــی اس یک بازی سیاس
ــته ای این کشور  جامعه بین المللی فعالیت های هس

را دنبال می کند.«
روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی انتقادی نسبت 
ــنگین اراک،  به مقاله تلگراف درباره نیروگاه آب س
ــال ۲۰۰۴ زمان افتتاح نیروگاه تولید  تصویری از س
آب سنگین اراک را به نمایش گذاشت که بخار از آن 
ــت: »بخارهای این تصویر بهتر  بیرون می آید و نوش
ــاره به تکراری بودن چنین  هستند!« گاردین با اش
ــروگاه آب  ــود را با تیتر »نی ــی، مقاله خ گزارش های
سنگین ایران دوباره کشف شد«، »افشاگری ها درباره 
تأسیسات اراک، پیشینه ای 9 ساله دارد!« آغاز کرد. 

جولیان برگر، نویسنده گاردین در این مطلب سراسر 
ــی از افتخارات  ــد: »یک ــخر می نویس طعنه و تمس
ــتعداد گرفتن اخبار  ــی، اس ــگاری انگلیس روزنامه ن
قدیمی و حیات بخشیدن دوباره به آن از طریق کشف 
ــت. همین قاعده در مورد صفحه نخست  دوباره اس
ــت که در آن ادعا  روزنامه دیلی تلگراف مصداق داش
ــنگین اراک را  ــده بود، ایران نیروگاه تولید آب س ش
ــت؛ نیروگاهی که در حقیقت در سال  فعال کرده اس
ــال ۲۰۰۶ رسماً  ۲۰۰۴ آغاز به کار کرده بود و در س

توسط محمود احمدی نژاد افتتاح شد.« 
ــان آژانس  ــت که بازرس در گزارش تلگراف آمده اس
ــال ۲۰۱۱ توانایی بازدید  بین المللی هسته ای از س
ــته اند، اما واقعیت این است  ــایت اراک را نداش از س
ــده  که نیروگاه اراک در موافقتنامه پادمان ذکر نش
ــواد »رادیواکتیو« تولید  ــت. »نیروگاه اراک« م اس
ــد می کند که از  ــنگین« تولی نمی کند بلکه »آب س
ــته اتم اورانیوم« در  آن برای »شکافت متوسط هس
دیگر تأسیسات هسته ای ایران استفاده می شود که 
ــته ای بر آنها نظارت  بازرسان آژانس بین المللی هس

کامل دارند.

چه کسانی از به نتیجه رسیدن مذاکرات خشنود نیستند ؟

ادعاهای دروغ ساخت بمب اتم این بار به اراک رسید!

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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انتخاب بازرسان
8093 ش��ماره: 16950/ث-1391/11/30. آگهی انتخاب بازرس��ان ش��رکت 
نورد آهنین اس��پادانا سهامی خاص، ثبت شده بشماره 18976 و شناسه ملی 
10260398728. برابر صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده 
مورخ 91/11/10 مؤسسه حسابرس��ی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه 
مل��ی 10320829828 و ابوالفضل میرزایی خوندابی به کدملی 1092028617 
و کدپس��تی 8139984846 به ترتیب به س��مت بازرس��ان اصلی و علی البدل 
شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنًا روزنامه زاینده رود جهت درج 
آگهی های ش��رکت تعیین شده اس��ت. امضای ذیل ثبت در تاریخ 91/11/30 
تکمیل گردید. م الف/ 18970 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری اصفهان

تصمیمات
8094 ش��ماره: 17017/ث-1391/11/30. آگهی تصمیمات در شرکت صنایع 
رنگ و پوش��ش لوله کوهپایه سهامی خاص، ثبت ش��ده به شماره 21280 و 
شناسه ملی 10260421346. برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیأت 
مدیره مورخ 91/11/17 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: نجفقلی کیوانی 
به کدملی 4622433419 و کدپس��تی 8199877491 بسمت رئیس هیأت مدیره 
و حمید مش��تاقیان به کدملی 1288414986 و کدپستی 8143865531 بسمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی مشتاقیان با کدملی 1283194988 و کدپستی 
8143865531 بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق 
و اس��ناد مالی وتعهدات ش��رکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و 
با مهر شرکت معتبر است. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می 
باش��د. امضای ذیل ثب��ت در تاریخ 91/11/30 تکمیل گردی��د. م الف/ 18897 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

تغییرات
8095 شماره: 4042/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت پوریا صنعت صفاهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 40890 و شناسه ملی 10260585892. به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/4 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- محل ش��رکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان منطقه 
صنعتی دولت آباد خیابان ش��اهین روبروی کاغذ میثم بن بس��ت سمت چپ 
درب آخ��ر )روبرو( تلف��ن: 03112210798- کدپس��تی: 8341611111 تغییر 
یاف��ت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردی��د. در تاریخ 
1391/11/29 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد 
تأیید و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
8096 ش��ماره: 4116/ت 91/103 آگه��ی تغیی��رات ش��رکت بازرگانی داریک 
تجارت بین الملل پارس��ی س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 48090 و شناسه 
ملی 10260662519. به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1391/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- کلیه س��رمایه تعهدی شرکت به 
مبل��غ 130/000/000 ریال طی گواهی ش��ماره 981 مورخ 1391/11/30 بانک 
سپه ش��عبه آزادگان اصفهان توسط صاحبان س��هام پرداخت گردیده است. 
در تاریخ 1391/12/5 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت 
و م��ورد تأیید و امضاء قرار گرف��ت. م الف/ 19151  آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
8097 ش��ماره: 4167/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کیمیا چدن 
پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت 45172 و شناسه ملی 10260630891. 
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بط��ور فوق الع��اده مورخ 
1391/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای آرش دهقانی پور به عنوان 
بازرس اصلی، آقای محمدعلی جعفرپور به عنوان بازرس علی البدل برای یک 
س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 1391/12/8 ذیل دفتر ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 19499  

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
8098 ش��ماره: 4188/ت 91/103 آگه��ی تغییرات ش��رکت بازرگانی داریک 
تجارت بین الملل پارس��ی س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 48090 و شناسه 
مل��ی 10260662519. به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده 
م��ورخ 1391/12/1 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- س��رمایه ش��رکت از مبلغ 
200/000/000 ری��ال ب��ه مبل��غ 1/500/000/000 ری��ال منقس��م به یکصد 
و پنج��اه هزار س��هم با ن��ام، ب��ه ارزش هر س��هم 10/000 ریال ک��ه تمامًا 
از طریق صدور س��هام جدی��د و از مح��ل پرداخت نقدی پرداخ��ت گردیده، 
افزای��ش یافت که بموجب گواهی ش��ماره 1602/631 مورخ 1391/12/6 بانک 
س��رمایه ش��عبه اصفهان 1602 مبلغ 1/300/000/000 ریال پرداخت گردیده 
اس��ت. در نتیجه م��اده مربوطه در اساس��نامه اص��الح گردی��د. در تاریخ 

1391/12/9 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد 
 تأیید و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
8099 ش��ماره: 4177/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت آیریا ساخت سپانو 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 42028 و شناس��ه مل��ی 10260597905. به 
اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1391/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- بن��ا به تفویض اختی��ار حاصله از مجمع عمومی ف��وق العاده مورخ 
1391/9/21 ب��ه هیئ��ت مدیره در خص��وص افزایش س��رمایه ضمن رعایت 
کلیه تش��ریفات قانونی س��رمایه ش��رکت از محل پرداخت نق��دی و از طریق 
صدور س��هام جدی��د از مبلغ 2/000/000 ریال به مبل��غ 600/000/000 ریال 
منقس��م به سی هزار س��هم با نام، به ارزش هر س��هم 20/000 ریال که مبلغ 
598/000/000 ری��ال بموجب گواهی ش��ماره 3332/11 مورخ 1391/11/28 
بان��ک صادرات ش��عبه نیکبخت پرداخت گردیده اس��ت افزای��ش یافت وماده 
مربوط��ه در اساس��نامه اص��الح گردی��د. در تاری��خ 1391/12/9 ذیل دفتر 
ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتج��اری ثبت و مورد تأیی��د و امضاء قرار 
 گرف��ت. م ال��ف/ 19442  آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان

تاسیس
8100 ش��ماره: 3522/الف91/103. آگهی تاسیس شرکت راهبرد پروژه اریسا 
س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاری��خ 1391/12/6 تحت ش��ماره 49266 
و شناس��ه مل��ی 10260675915 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاریخ 
1391/12/6 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده 
رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: طراحی و پیاده سازی سیستم های 
مدیریت و کنت��رل پروژه، انجام خدمات کنترل پروژه های عمرانی و صنعتی، 
خدم��ات مش��اوره در قرارداده��ای عمرانی و صنعتی، خدمات مش��اوره در 
پیاده س��ازی اجرا و بهبود سیس��تم های مدیریتی، ارائ��ه خدمات تحقیقاتی 

و پژوهش��ی و مطالعاتی در حوزه های مختلف علمی، تولید و توزیع و خرید 
و فروش و ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و 
اعتبارات بانک های داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت، عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و 
خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه که با 
موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – خیابان رباط 
اول، کوی اس��تاد شهریار، کوی گلها، بن بس��ت گلچین 3، پالک 58 کدپستی: 
8138915766. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یک هزار 
سهم 1/000 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 
ریال توسط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 3/158/5 مورخ 1391/10/4 

نزد بانک صادرات شعبه جلفا پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقای محسن انتظام به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای امیرحسین 
قدس��ی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای سید احمد رضا نعمت 
الهی به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای س��ید احمدرضا نعمت الهی به 
س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت 
مدیره متفقًا همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: 
مدیرعام��ل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی 
البدل: 1-8- آقای هادی علیجان��ی احمدآبادی به عنوان بازرس اصلی. 8-2- 
آقای امیر پیرس��تانی به عنوان بازرس علی الب��دل. آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسیس
8101 ش��ماره: 3560/الف91/103. آگهی تاسیس ش��رکت مهر پخش ریحان 
با مسئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/12/8 تحت شماره 49295 
و شناس��ه مل��ی 10260676200 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاریخ 
1391/12/8 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه 
آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- 
موضوع شرکت: تأسیس و بهره برداری شبکه پخش و توزیع، زنجیره تأمین 
مواد اولیه و فرآوری ش��ده و خدم��ات مخصوصًا در زمین��ه مواد غذایی و 
بهداشتی پس از کسب مجوز از مراجع ذی صالح، مشاوره، طراحی و تأسیس 
و بهره برداری از واحدهای کشاورزی، دامپروری، پرورش آبزیان و ماکیان، 
فرآوری مواد غذایی، بس��ته بن��دی و واحدهای مرتبط با آنه��ا، تولید، خرید، 
واردات ماشین آالت صنعتی، تجهیزات و مواد الزم در زمینه موضوع شرکت 
و ص��ادرات آنها، عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوق��ی، اخذ و اعطای 
نمایندگی و تأس��یس شعبه. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – خیابان امام 
سجاد، خیابان رحیم ارباب بعد از بریدگی دوم، روبروی شرکت آرین پرواز، 
مجتمع پویا، طبقه س��وم، کدپس��تی: 8166776547- تلف��ن: 03116625934. 
4- س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 10/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- خانم زهره عاش��وری به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره. 5-2- 
آقای مصطفی عاش��وری  به س��مت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقای مصطفی 
عاشوری به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل 
و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. 
 م ال��ف/ 19400 آذری- رئی��س اداره ثب��ت ش��رکت ها و مؤسس��ات واحد 

ثبتی اصفهان

تاسیس
8102 ش��ماره: 3564/الف91/103. آگهی تاس��یس ش��رکت کوپال فن آوران 
ایرانیان با مس��ئولیت محدود. شرکت فوق در تاریخ 1391/12/8 تحت شماره 
49298 و شناسه ملی 10260676249 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1391/12/8 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��رکت: مشاوره، طراحی و س��اخت ماشین آالت و تأسیس��ات خردایش و 
فرآوری مواد معدنی و کنترل و حذف آالینده های آب )بهداش��تی و صنعتی( 
و هوا و هر مورد کاری که در انجام موارد فوق الذکر مرتبط باش��د. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان 
اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان صائب- شماره 143 طبقه دوم، کدپستی: 
8184715761- تلفن: 03112367526. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 10/000/000 
ریال می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای محمدعلی خالقی حسین 
آبادی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم منصوره فش��ارکی اصفهانی 
به س��مت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقای سید حامد بنی لوحی به سمت عضو 
هیئ��ت مدیره. 4-5- آقای آرش نوروزی فرد به س��مت عض��و هیئت مدیره. 
5-5- آق��ای محمدعلی خالقی حس��ین آبادی به س��مت مدی��ر عامل به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار 

و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و اوراق 
ع��ادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
8103 ش��ماره: 4163/ت 91/103 آگه��ی تغیی��رات ش��رکت فنی مهندس��ی 
مقاوم س��ازه بتن آرمه سهامی خاص به ش��ماره ثبت 41215 و شناسه ملی 
10260589235. ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه و 
هیئ��ت مدیره م��ورخ 1391/12/6 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- خانم طیبه 
صادقی حس��ین آبادی ب��ه عنوان بازرس اصلی، خانم صدیقه نجفی مدیس��ه 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه 
کثیراالنتش��ار زاین��ده رود جهت نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب ش��د. 3- 
اعض��اء هیئت مدیره به قرار ذیل می باش��ند: آقای مجتبی مظاهری مدیس��ه 
و آق��ای داود معصومی دهقی و آقای محمد قاس��می حس��ین آبادی تا تاریخ 
1393/12/6. 4- س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 
مجتبی مظاهری مدیس��ه به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای داود معصومی 
دهقی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد قاس��می حسین آبادی 
به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای محمد قاس��می حس��ین آبادی به سمت 
مدیرعام��ل تا تاری��خ 1391/12/6. 5- کلیه اوراق و اس��ناد مال��ی و تعهدات 
ش��رکت با امض��ای دو نفر از اعض��ای هیأت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر 
است. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. در تاریخ 1391/12/8 
ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء 
 قرار گرفت. م الف/ 19359  آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان

حصر وراثت
8119 خان��م زری��ن دخت رفیعی دارای شناس��نامه ش��ماره 250 به ش��رح 
دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 7135/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی 
حص��ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محس��ن حس��ینی 
نقوی��ی بشناس��نامه 1171 در تاری��خ 91/4/25 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: س��ه پس��ر و یک 
دختر و یک همس��ر دائمی به نام های ذیل: 1- کتایون حس��ینی نقوی )دختر 
متوف��ی( ش ش 402، 2- زری��ن دخ��ت رفیعی ش ش 250 )همس��ر متوفی(، 
3- کیوان حس��ینی نقوی ش ش 1085 )پس��ر متوفی(، 4- بزرگمهر حس��ینی 
نقوی ش ش 10705 )پس��ر متوف��ی(، 5- مهرداد حس��ینی نقوی ش ش 424 
)پس��ر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در ی��ک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
 و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 19814 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
8121 شماره: 428/91 ش 11به موجب رأی شماره 768 تاریخ 91/5/7 حوزه 
11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
فرحناز قازی نام پدر: حسین مجهول المکان محکوم است به: الزام به حضور 
در دفاتر ثبت اس��ناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه موتورسیکلت به شماره 
انتظام��ی 1811- اصفهان 51 م��دل 82 در حق خواهان داود قربانی نش��انی 
محل اقامت: اصفهان خ ش��هیدان کوی شمشاد بن بس��ت الله. ماده 34 قانون 
اج��راي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف 
اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی شورای 

حل اختالف اصفهان



یادداشت

گشتی در اخبار

 کاهش حوادث جاده ای
 منجر به فوت 

رییس پلیس راه استان اصفهان
سرهنگ علی نیکبخت

با همکاری مردم و اجرای دقیق مقررات، متوفیان جاده ای در سطح این 
استان در مدت11ماه گذشته به میزان 9درصد کاهش یافت. گستردگی 
حوزه باعث افزایش س��رویس دهی ش��ده، به طوری ک��ه همزمان، هم 
محورهای داخلی ش��هر و هم جاده های اس��تان های همج��وار باید زیر 
 پوش��ش ترافیکی قرار گیرند. از ابتدای س��ال جاری تاکنون طرح های

ترافیک��ی  و  انتظام��ی 
 زی��ادی همانن��د ط��رح های

نوروزی، تابس��تانه و زمستانه 
 به اج��را  گذاش��ته می ش��ود. 
جاده های اصفهان همیش��ه و 
در همه فصول ش��لوغ هستند 
و اجرای این ط��رح ها بازخورد 
 مطلوب��ی در کاه��ش تلف��ات 

جاده ای داشته است. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1002 | شنبه 26  اسفند  1391 |  4 جمادی االول 1434

چهره روز
واردات سرنگ غیر استریل واقعیت ندارد

رضا شاهمرادی مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: واردات سرنگ های غیراستریل 
 به کش��ور واقعیت ندارد و تمام ادعاهای مطرح ش��ده در این زمینه کذب است. ضمن این که در 
سرنگ های تولیدی هالل احمر، سرنگ های زنگ زده و حاوی مو دیده شد که با آنها برخورد کردیم.
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چهارشنبه آخر سال؛ نماد 
امنیت و نشاط اجتماعی

مدیر فرهنگی، هنری و تفریحی شهرداری اصفهان گفت: نمایشگاه سه بعدی 
مشاهیر استان اصفهان، نوروز سال92در شهر اصفهان برپا می شود. 

مهدی بقایی افزود: عکس های سه بعدی مش��اهیر اصفهان به همراه بقعه و 
خیابان های نامگذاری ش��ده به نام این بزرگان، در این نمایش��گاه در معرض 
دید گذاش��ته خواهد ش��د. وی تصریح کرد: مرحل��ه اول این نمایش��گاه در 
نوروز سال91با نمایش24 عکس س��ه بعدی از آثار تاریخی اصفهان پذیرای 
بازدیدکنندگان بود. وی گفت: در مرحل��ه دوم نیز24عکس از اماکن تاریخی 
شهر اصفهان به مناسبت هفته های فرهنگی ایران در سایر کشورها در معرض 
دید عموم قرار گرفت. بقایی با بیان این که بازدید این نمایشگاه برای مسافران 
و شهروندان اصفهانی رایگان است اظهار داشت: عکس های این نمایشگاه به 

وسیله دوربین چند لنزی تهیه شده و با عینک های مخصوص مشاهده می شود.

 فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفه��ان گفت: ب��ا هم��کاری م��ردم، نهادها و 
دستگاه ها، چهارشنبه آخر س��ال را به نمادی برای امنیت و نشاط اجتماعی 

تبدیل خواهیم کرد.
پایگاه خبری پلیس، روز چهارشنبه به نقل ازسردار عبد الرضا آقاخانی اعالم 
کرد: با تالش مأموران انتظامی نزدیک به500 هزار عدد انواع ترقه، مواد محترقه 
و آتش زای خطرناک و غیر مجاز از دو ماه گذشته تا کنون در این استان کشف 
شد. وی اظهار داشت: اقدامات خوبی در زمینه مبارزه با فروشندگان، قاچاقچیان 
و توزیع کنندگان این نوع مواد صورت گرفته و به یاری خدا امن ترین چهارشنبه 
آخر سال در اصفهان رقم خواهد خورد. وی افزود: پلیس مانند هرسال با تمام 
اقتدار و توان خود در مقابل این عده می ایس��تد و در کنار نیروهای امدادی، 

اورژانس و آتش نشانی در آماده باش کامل به سر می برد.

نمایشگاه سه بعدی 
مشاهیر اصفهان؛ در نوروز 

نشست خبری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در پایان 
سال جاری با نکات و مسائل جدیدی همراه بود که در پاره ای از 
صحبت های سخنوران این نشس��ت به آن پرداخته شد. مجید 
عاملیان مدیر کل آموزش و پرورش و نجیمه باجالن معاونآموزش 
ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان به ایراد سخن پرداختند 

که در ادامه می خوانید: 

مجید عاملیان مدیر کل آموزش و پرورش
امسال شعار راهبردی در ستاد اسکان، افزایش کیفیت واستفاده 
از امکانات آموزش وپرورش به گونه ای است که میهمانان14روز 
به یاد ماندنی را تجربه کنند. در س��طح اس��تان ی��ک هزار و52 
مدرس��ه در قالب10 هزار و500 کالس برای مسافران فرهنگی 
مجهز شده است. مکان های در نظر گرفته شده برای مسافران در 
شهر اصفهان514 مدرسه در قالب پنج هزار و300 کالس درس 
اس��ت و کالس های پیش بینی شده براس��اس امکانات متفاوت 
به چهار دس��ته »الف«، »ب«، »ج« و »ویژه« تقسیم شده است. 
تعداد پایگاه های اسکان در اس��تان 43پایگاه و در شهر اصفهان 
9 پایگاه است، همچنین مدارس غیر انتفاعی نیز به طور مستقل 

فعالیت می کنند. 
    ش��روع فعالیت س��تاد اس��کان از 28 اس��فند اس��ت و490 
کالس در ش��هرهای نزدیک اصفه��ان از جمله خمینی ش��هر، 
برخوار، پیربکران نیز برای مس��افران اصفهان درنظر گرفته شده 
 اس��ت. مدارس مذکور،25 و26 اس��فند برنامه پاکسازی دارند و

محل هایی شامل اردوگاه ها وکانون ها هم برای مسافرانی که قبل 
از 28 اسفند وارد اصفهان می شوند در نظر گرفته شده است. در 

ارزیابی وزارت آموزش وپرورش در دوسال اخیر، استان اصفهان 
 رتبه اول را در اسکان مسافران نوروزی کسب کرده وسعی می شود

 امس��ال نیز اینچنین ش��ود. با وج��ود کمبود امکان��ات ومنابع، 
برنامه های متعددی در آموزش وپرورش اس��تان ش��امل تحول 
ساختاری یک نوبته کردن مدارس وتجهیز به فناوری اطالعات، 
ساخت وسازها در شرایطی که محدودیت هایی وجود داشت اجرا شد. 

نجیمه باجالن معاون آموزش ابتدایی  
امسال تحوالتی در سیس��تم آموزشی کشور و اس��تان ها ایجاد 
ش��ده اس��ت. اجرای نظام 3+3+6، استقرار پایه شش��م در دوره 
ابتدایی، طرح نظام دوری در سه س��اله نخست ابتدایی و اجرای 
آزمایشی چند معلمی در سه س��اله دوم ابتدایی از مهم ترین این 
طرح ها به شمار می رود. طی هفته های گذشته مباحث تحولی را 
در گردهمایی معلمان و مدیران استان مطرح و ارزیابی کردیم و 
در حال حاضر فرم های نظر خواهی در راستای اجرای طرح های 
تحولی در دوره ابتدایی در س��طح ادارات توزیع شده است تا یک 
برون داد دقیق و علمی نسبت به اجرای این طرح ها داشته باشیم. 
    دس��تیابی آموزش و پرورش اس��تان به موفقیت های موجود 
در حوزه اجرای نظام 3+3+6 تنها با مدیریت مدیرکل آموزش و 
پرورش استان به دست آمده است.  در راستای اجرای طرح های تحولی 
در دوره ابتدایی  بسیار به کیفیت مباحث آموزشی توجه داشته ایم، 
همچنین در راستای تقویت نیروی مربیان و معلمان نیز به میزان 
بسیاری به ارتقای کیفیت مباحث آموزشی توجه کرده ایم. آموزش 
و پرورش استان برای ارزیابی معلمان پایه ششم ابتدایی یک آزمون 

هماهنگ استانی را در استان اصفهان برگزار کرده است.

 آرامش به��اری، موضوع��ی بود که 
داوود 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان شیخ جبلی

اصفه��ان در رابطه با آن در نشس��ت 
پایانی سال در جمع خبرنگاران به آن پرداخت.حجت االسالم 
 حس��ین اژدری با محور قرار دادن این اقدام اوقاف در ادامه 

می گوید: 
     طرح آرامش بهاری از 27 اسفندماه در313 بقعه متبرکه 
اس��تان اجرا خواهد شد. مراس��م تحویل س��ال نو در301 

امامزاده و بقعه متبرکه استان اجرا خواهد شد.
    در130بقعه امکان اسکان موقت مسافران و زائران فراهم 
ش��ده اس��ت، همچنین در160بقعه استان ایس��تگاه های 
صلواتی، در 29 بقعه خیمه معرفت، در102بقعه دفتر مشاوره 
و پاسخگویی و در84 بقعه نیز نمایشگاه محصوالت فرهنگی 
راه اندازی خواهد شد. همچنین290مبلغ و روحانی اعزامی 
از قم در کنار بقاع متبرکه استان پاسخگوی سؤاالت شرعی 

زائران هستند.
    س��یاه پوش کردن بق��اع متبرکه اس��تان در روز چهارم 
فروردین به مناسبت ش��هادت حضرت فاطمه زهرا )س( از 
دیگر اقدامات این اداره است که با عنوان طرح »یاس نبوی« 
نیز در تم��ام امامزاده ها و بقاع متبرکه اس��تان اصفهان اجرا 

خواهد شد.
     امسال سومین س��ال اجرای طرح آرامش بهاری در بقاع 
متبرکه کشور است. سال گذش��ته بیش از پنج میلیون نفر 
در اس��تان اصفهان از طرح آرامش بهاری استقبال کردند و 
پیش بینی می شود تعداد مسافران در نوروز سال92 افزیش 

چشمگیری داشته باشد.

ثبت 44 وقف جدید در چهار ماه اخیر در استان
    بر اس��اس فرمایش رهبر معظ��م انقالب و دس��تور رییس 
س��ازمان اوقاف و امور خیریه کش��ور هیچ یک از کاندیداهای 
شورای اس��المی ش��هر و روس��تا و ریاس��ت جمهوری اجازه 
سخنرانی در بقاع متبرکه را ندارند و فقط می توانند برای زیارت 

به این اماکن مراجعه کنند.
    در خصوص سخنرانی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری 
در روز 28 صفر در امامزاده آقاعلی عباس می توان گفت که بعد 
از اجرای این سخنرانی هیأت امنای این امامزاده عزل شده و در 
آینده ای نزدیک اعضای هیأت امنای جدید معرفی خواهند شد.

    44 وقف جدی��د در چهار ماه اخیر در اس��تان اصفهان ثبت 
ش��ده که چنانچه تبلیغ و ترویج فرهن��گ در جامعه پر رنگ تر 
شود، مردم بیشتر نسبت به مزایای این کار مقدس تمایل پیدا 

خواهند کرد.

85 درصد از بیمارستان های اصفهان موقوفه است
    بس��یاری از امکانات درمانی و بهداشتی اس��تان اصفهان در 
حال حاضر با کمک موقوف��ات در اختیار مردم ق��رار می گیرد.

اکنون بی��ش از 85 درصد از بیماس��تان های اس��تان اصفهان 
موقوفه اس��ت و 44 هزار متر س��نگ برای س��نگ فرش کردن 
 زمین مص��ال آماده ش��ده اس��ت و با اجرای کار س��ه ش��یفته 
مرداد ماه س��ال آینده اولین نماز جمعه اصفهان را در این مکان 

برگزار خواهیم کرد.

  44 وقف جدید 
در چهار ماه اخیر 
در استان اصفهان 
ثبت شده که 
چنانچه تبلیغ و 
ترویج فرهنگ در 
جامعه پر رنگ تر 
شود، مردم بیشتر 
نسبت به مزایای این 
کار مقدس تمایل 
پیدا خواهند کرد

مدارس مذکور،25 
و26 اسفند برنامه 
 پاکسازی دارند و
محل هایی شامل 
 اردوگاه ها و
کانون ها هم برای 
مسافرانی که قبل 
از 28 اسفند وارد 
اصفهان می شوند 
در نظر گرفته شده 
است

ممنوعیت برگزاری میتینگ های سیاسی در بقاع متبرکهمدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

 آرامش بهاری در اوقاف490 کالس درس، میزبان مسافران نوروزی

» مطالبات شورا درباره آب زاینده رود از  گروه
مجلس و دولت جدی است و دلیلی ندارد  شهر

بودجه هدفمندی یارانه های سه استان 
به رفع مشکل آب اختصاص پیدا کند.« عباس حاج رسولیها رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان با تکیه بر این صحبت خود در ادامه 

می گوید: 
    رهبر معظم انقالب فرمودند که اصفهان جایگاه علمی، فرهنگی 
و هنری ویژه ای در ایران و جهان اسالم دارد و مسئوالن باید این 
جایگاه را احیا کنند. قانون اساسی، مباحث یک شهر را در شوراها 
تعریف کرده است، نمایندگان در حد سیاست های کلی، اقتصاد، 
دفاع، ارتباطات خارجی و موارد مشابه باید همکاری کنند و مباحث 
محلی را به مجموعه ها، شوراها، شهرداری و دهیاری ها واگذار کنند 
که در غیر این صورت سرمایه های ملی از بین می رود. بودجه سال 
91شهرداری ها 122درصد بوده است و در سال 92 این بودجه به 
262 میلیارد و 659 میلیون تومان می رسد، این در حالی است که 
دستگاه های دولتی کل اس��تان تنها بیش از400میلیارد تومان 
پروژه عمرانی و زیربنایی داشته اند. اگر23وظیفه رها شده مربوطه 
به شوراها واگذار شود، خیران وارد عمل شده و بودجه های آن را 

تأمین می کنند. 

     بیش��ترین درآمد کشور مختص ش��هرداری بوده و بودجه و 
درآمد مالیات��ی اصفهان50 درصد اضافه ش��ده و ای��ن در حالی 
است که پروژه های ش��هر اصفهان بر زمین مانده است. نماینده 
برخی اس��تان های همجوار، هفت��ه پیش درباره مش��کالت آب 
اصفهان حرف های نامناسبی زد، از دولت که درباره آب اصفهان 
بی عدالتی روا داش��ت، ش��اکی هس��تیم، ضمن ای��ن که برخی 
نمایندگان کردستان در حال زیرس��ؤال بردن پروژه بهشت آباد 
هستند تا بودجه ای به آن تعلق نگیرد. اگر دولت بودجه ای برای 
آب زاینده  رود واریز نکند، باید خودمان در استان راه حلی برای آن 
بیندیشیم و خیران سه استان همجوار را به سمت تأمین هزینه ها 
برسانیم، چراکه مسأله ای مهم تر از این برای این سه استان نیست. 
     منتظر بودجه سال92 هستیم تا هسته ای در ارتباط با پروژه 
آب زاینده رود تش��کیل دهیم. هم اکنون مدیریت آب زاینده رود 
تثبیت و به وزارت نیرو واگذار ش��ده و مصرف های بی حساب آب 
توسط وزارت نیرو باید کنترل شود. دلیلی ندارد  بودجه هدفمندی 
یارانه های سه استان به رفع مشکل آب اختصاصی پیدا کند. دولت 
موظف است بودجه را به ش��ورای عالی اس��تان ها ببرد تا درباره 
بودجه رفع مشکالت آب نیز صحبت کنیم، اما تاکنون از این مسأله 

تخلف کرده است.

گروه »سهم حمل و نقل جاده ای در تولید 
ناخالص ملی کش��ور ح��دود 8 درصد  شهر

است.« این خبری است که حسینعلی 
ش��معانیان مدیرکل اداره حم��ل و نقل و پایانه های اس��تان 
اصفهان بر آن تأکید داشت. وی در ادامه صحبت خود در جمع 

خبرنگاران به عنوان نشست خبری پایان سال مطرح کرد:
      علیرغم جمعیت استان اصفهان که 5/6 درصد از جمعیت 
کل کشور را تشکیل می دهد، س��هم حمل و نقل بار و مسافر 
این استان13درصد است. بیش از 8 هزار کارخانه تولیدی در 
اس��تان اصفهان قرار دارد و پخش فرآورده ه��ای نفتی عمده 
کش��ور مانند گازوئیل، بنزین و قیر از طریق این استان صورت 
می گیرد. ساالنه46میلیون تن کاال از استان اصفهان در حال 
جابه جایی است که این مس��أله نقش حمل و نقل استان را در 

کشور متمایز می کند.
     ظرفیت های گردش��گری و دانشگاهی، صنعتی و مذهبی 
استان اصفهان در حوزه حمل و نقل کم نظیر است. شب های 
س��ه ش��نبه حداقل بیش از400 اتوبوس زائر از این استان به 
جمکران جابه جا می شود. ساالنه بیش از120میلیون مسافر 
و بیش از80 میلیون تن کاال در سطح راه های استان ترانزیت 

می شود.
     اس��تان اصفهان در بحث راهس��ازی رتبه برتر در کشور را 
دارد، ح��دود400 کیلومت��ر آزاد راه،1400کیلومتر بزرگراه و 
س��ه هزار کیلومتر راه اصلی مجموعه راه ه��ای عبور ترانزیتی 
در سطح استان اس��ت. بیش از 4 هزار ناوگان اتوبوس و مینی 
بوس و بیش از 35 هزار ناوگان باری، 65 هزار راننده حرفه ای 
در سطح استان اصفهان مش��غول فعالیت هستند. این آمارها 
وظیفه خدمت رسانی سازمان حمل و نقل جاده ای را افزون تر 
می کند. این س��ازمان، ایمنی جاده ها و مدیریت بر ترافیک را 
سرلوحه کار خود قرار داده است. مدیریت ترافیک جاده های 
استان اصفهان توسط سه دوربین با تکنولوژی روز در مناطق 

حادثه خیز و گردنه ها صورت می گیرد.
      س��ازمان حمل و نقل ج��اده ای اصفه��ان در زمینه های 
 فرهنگی و آموزشی اقدام به آموزش بیش از 65 هزار دانش آموز

در مدارس حاشیه راه کرده است. عالوه بر آموزش50 مدرسه 
که ط��ی توافقنام��ه ای با آم��وزش و پرورش اس��تان صورت 
 گرفت، کاره��ای فیزیکی مانند نصب دوربین های چش��می، 
خط کش��ی های برجس��ته، پل های زیر زمین��ی و هوایی نیز 

اجرایی شده است.

 رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

از بی عدالتی دولت در رابطه با آب، شاکی هستم
 مدیرکل اداره حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان:

رتبه برتر راهسازی استان اصفهان در کشور

رهبر معظم انقالب 
فرمودند که 

اصفهان جایگاه 
علمی، فرهنگی 
و هنری ویژه ای 
در ایران و جهان 

اسالم دارد و 
مسئوالن باید این 

جایگاه را احیا کنند

ساالنه46میلیون 
تن کاال از استان 
اصفهان در حال 
جابه جایی است 

 که این مسأله
 نقش حمل و نقل 

 استان را 
 در کشور 

متمایز می کند

برگزاری مانور اعالم آمادگی دستگاه های 
امدادی و خدماتی گلپایگان 

دستگاه های امدادی و خدماتی گلپایگان با برگزاری مانور خودرویی 
طرح امداد نوروزی، آمادگی خود را برای ارایه خدمات مطلوب در ایام 
تعطیالت اعالم کردند. این مانور با حضور اکیپ های امدادی از پلیس 
راه، نیروی انتظامی، جمعیت هالل احمر، راهداری، راه و شهرسازی، 
اورژانس، آتش نش��انی و دیگر دس��تگاه های خدمت رسان از اداره 
راه و شهرسازی گلپایگان آغاز و در مس��یر خیابان های اصلی شهر 
برگزار شد. فرماندار گلپایگان در این مراسم گفت: این مانور با هدف 
اعالم آمادگی بیشتر دستگاه های خدمت رس��ان در ایام تعطیالت 
نوروزی برای رفاه مسافران و گردشگران از این شهرستان برگزار شد. 
حسین میرزایی با اشاره به این که برای استقبال و اسکان مسافران 
نوروزی در این شهرس��تان تمهیدات الزم انجام ش��ده است، افزود: 
 25 دستگاه اداری شهرستان با آمادگی کامل در این خدمت رسانی

سهیم هستند.

تشکیل اتاق فکر در شهرداری ها 
معاون عمرانی اس��تانداری اصفهان با بیان این که تشکیل اتاق فکر 
در شهرداری ها ضروری است، گفت: این کار باعث شناسایی هویت 
شهری، پتانسیل ها و ظرفیت ش��هرها می شود. مهدی جمالی نژاد 
اعالم کرد: ش��هرداران باید در جهت جذب توریس��ت و گردشگری 
تالش کنند. وی با اشاره به این که روستاها و شهرهای استان اصفهان 
از ظرفیت باالیی برای جذب گردشگر برخوردار است، تصریح کرد: 
اکنون همه بسترهای الزم برای استفاده از ظرفیت های گردشگری 
در این مناطق فراهم است. معاون عمرانی استانداری اصفهان به بحث 
گردشگری در موضوعات مذهبی، علمی و سالمت اشاره کرد و افزود: 
تحقق این امر نیازمند یک کار ویژه و خودجوش شهرداران و دهیاران 
در جذب گردشگر است. جمالی نژاد با بیان این که آگروتوریسم در 
جهان امروز به عنوان یکی از راه های جذب گردش��گر مطرح است، 
گفت: در این طرح، خانه های روستایی به محل جذب درآمد تبدیل 

خواهند شد.

 گشایش پژوهشگاه مهندسی
 بحران های طبیعی 

پژوهش��گاه مهندس��ی بحران های طبیعی و پدافند غیرعامل با مجوز 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در قالب سه پژوهشکده، روز چهارشنبه 
در اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد. رییس این پژوهشگاه به ایرنا گفت: 
در این پژوهشکده ها ش��امل مدیریت، جغرافیا و مهندسی پدافند،50 
عضو هیأت علمی و200 پژوهشگر فعالیت می کنند. امیر محمودزاده 
اظهار داشت: این مرکز به عنوان اولین پژوهشگاه خصوصی ایران به طور 

تخصصی به موضوع بحران های طبیعی و پدافند غیرعامل می پردازد.
به گفته وی، این پژوهشگاه مشتمل بر سه پژوهشکده و هر پژوهشکده 
دارای سه گروه پژوهش��ی اس��ت. وی فعالیت این پژوهشگاه را شامل 
پذیرش دانش��جو در مقاطع تحصیالت تکمیلی، انتشار مجالت علمی، 
پژوهش��ی و کتاب های علمی آموزش��ی، حمایت از پای��ان نامه های 
تخصصی و علم��ی مرتبط با فعالیت پژوهش��گاه و اج��رای طرح های 

تحقیقاتی دانست. 

BRT از آزادی به قدس رسید
مدیر پروژه BRT اعالم ک��رد: فاز دوم خط یک پ��روژهBRT از میدان 
آزادی تا می��دان قدس به ص��ورت آزمایش��ی راه اندازی ش��د. علیرضا 
صلواتی ب��ا بیان این مطل��ب گفت: ف��از دومBRT از می��دان آزادی به 
میدان قدس ب��ه طول10کیلومتر در اختیار ش��هروندان ق��رار گرفت. 
 وی با بیان این ک��ه در ابتدای این طرح، هزینه اس��تفاده از اتوبوس های

BRT رای��گان اس��ت، اف��زود: ف��از دومBRT از می��دان آزادی آغ��از 
 ش��ده و پس از گذر از خیابان ش��یخ ص��دوق، خیابان س��جاد، خیابان 
سعادت آباد، میدان بزرگمهر و خیابان س��روش به میدان قدس منتهی 
می ش��ود. مدیر پروژهBRT با بیان این که در حال حاضر60 دس��تگاه 
اتوبوس به این مسیر اضافه شده است، اظهار داشت: در فاز دوم خط یک

BRT 16 ایس��تگاه احداث شده و خطوط اتوبوس��رانی که با این خط از 
میدان آزادی تا قدس همپوشانی داشته باشند، حذف شده است. 

خون شهدا انقالب را بیمه کرده است
معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان 
اصفهان گفت: خون شهدا انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران را بیمه 

کرده است.
علی قریشی در همایش ستارگان شاهد کاشان در کانون الزهرا)س( این 
شهر افزود: امروز وظیفه همه ماست که شهدا را فراموش نکنیم و راهشان 
را ادامه بدهیم و این مسیر، با تالش در کالس درس ممکن می شود. وی 
افزود: باعث افتخار است که 45 درصد از فرزندان خانواده ایثارگران، دانش 
آموزان ممتاز و نخبگان علمی کشور هستند. وی خاطر نشان کرد: وظیفه 
ما تجلیل از خانواده هایی است که در دوران دفاع مقدس، فرزندانشان را 
برای اعتالی نظام جمهوری اسالمی، تا میدان های جنگ بدرقه کردند. 



چهره روزیادداشت

 کشور با مشکل کمبود آب 
و خشکسالی مواجه است

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با بیان این که کشور 
با مشکل کمبود آب و خشکسالی مواجه است، گفت: در برخی مناطق، 
درگیری های اجتماعی و اختالف های جدی بین برخی استان ها بر سر 

منابع آب وجود دارد.
سیدمهدی ثمره هاشمی در مراسم امضای قرارداد احداث و بهره برداری 
تأسیسات فاضالب شهرهای فردوس و اسالمیه به روش بیع متقابل با 
اشاره به لب شور بودن آب شرب خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر 
کل کشور با مشکل کمبود آب و خشکس��الی مواجه است. وی با تأکید 
بر این که استان خراسان جنوبی جزء مناطق کم آب و کم باران است و 
آب باکیفیت و منابع زیر زمینی قوی ندارد، اظهار داشت: باید از منابع 
آب کشور برای شرب و سپس کشاورزی و صنعت تمام مناطق استفاده 
کنیم. مدیرعامل ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کش��ور با تأکید بر 
شیرین سازی آب دریا در جنوب و ش��مال کشور و سرمایه گذاری های 
خوبی که دراین حوزه صورت گرفته اس��ت، گفت: به نظر می رس��د در 
2-3 سال اخیر استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش 
 آب و فاضالب کشور بسیار خوب بوده و این مسیر با سرعت ادامه دارد. 
ثمره هاشمی با تأکید بر این که قراردادی که امروز امضا شد قدم خیری 
در راستای تأمین آب استان خراسان جنوبی اس��ت، گفت: باید توجه 
داش��ت که در خراس��ان جنوبی آب س��طحی وجود ندارد و این پروژه 

می تواند برای مصرف و موارد گوناگون بسیار کمک کند.

خبر ویژه

4
بودجه 18 میلیاردی به دست صنایع نرسید

عبدالوهاب س��هل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان از عدم تحقق وعده مسئوالن برای 
رفع مشکالت صنایع اصفهان خبر داد و گفت: بودجه18میلیاردی که مسئوالن استانی وعده داده بودند به 

واحدهای دارای مشکل تخصیص نیافت.
 دولت فقط ژست حمایت
 از تولید ملی را می گیرد

محمد قسیم عثمانی 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس

 هرچند مس��ئوالن در ظاهر ادعای حمایت از تولید ملی را داشتند، اما 
سیاست ها و روش کار دولت، منجر به حمایت از تولیدات داخلی نشد، 

چرا که دولت فقط ژست حمایت از تولید ملی را می گیرد.
در ابتدای امسال رهبر معظم انقالب به صورت کامال حکیمانه و مدبرانه، 
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به عنوان شعار سال انتخاب 
کردند، اما متأسفانه مسئوالن 
نتوانستند اقداماتی عملی در 
جهت حمایت از بخش تولید 
کشور انجام دهند. امیدواریم 
در س��ال آینده با بهره گیری 
 از الگ��وی اقتص��اد مقاومتی، 
حمایت های ج��دی تری از 
بخش ه��ای تولی��دی انجام 

شود.
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 بازار اقتص��ادی کش��وردرحوزه های مختلف ب��ا چالش هایی
روبه روس��ت، ام��ا در این بین صنع��ت خ��ودرو و بازارمربوط 
ب��دان اهمیت ویژه ای یافته اس��ت. در ش��رایطی ک��ه از چند 
ماه پیش روند صع��ودی پرش��تاب قیمت خودروآغاز ش��ده 
بود، مجموعه دول��ت بارها وع��ده اصالح قیمت ه��ا را دادکه 
چندی پیش با عیدی خودروس��ازان به مع��اون اول و مردم، 
این امر محقق شد! این در حالی اس��ت که طی ماه های اخیر، 
قیمت خودروهای مختلف نزدیک ب��ه صد در صد افزایش نیز 
داش��ته اس��ت، اما می بینیم کاهش قیمت که تحت عنوان» 
 عیدی به م��ردم«، مطرح ش��د، در ح��د 4-5 درصد اس��ت! 
آیا این توهین به فهم و درایت ملت نیس��ت؟ آی��ا معاون اول 
رییس جمهور، گمان می کند کاهش 5 درصدی قیمت، راهگشا 
خواهد بود؟! یعنی هنگامی که قیم��ت پراید از 17/2میلیون 
تومان به16/7میلیون تومان برسد، ناگهان جمعیت زیادی به 
خرید پراید هجوم خواهند برد؟! اینها پاک کردن صورت مسأله 
است و نیاز واقعی ملت، اصالح س��اختارهای ناپویا و فرسوده 
صنعت خودروست تا الزم نباشد هر روز و هر شب این ساختار 

عریض و طویل مورد هجمه قرار گیرد.
اینها درحالی اس��ت ک��ه پیش تر ریی��س ش��ورای رقابت بر 
اصالح قیمت توسط خودروس��ازان تأکید کرده بود. جمشید 
پژویان، چندی پیش اعالم کرده بود ک��ه » قطعا هدف، زیان 
خودروساز نیست، بر این اساس دس��تورالعمل موقت را برای 

 این دوره تعیین کرد تا خطوط تولید، کار خود را ادامه دهند و 
مصرف کنندگان هم در ایام عید که تمایل بیش��تری به خرید 
خودرو دارند،  به این کاال دسترسی داشته باشند. خودروسازان 
 م��ی توانند برمبن��ای قیمت های ش��هریور91به ع��الوه نرخ 
تورم بخشی شش ماهه دوم سال، قیمت های خود را ارایه دهند 
تا زمانی که دس��تورالعمل کلی تدوین شود. ما مجموعه ای از 
افزایش قیمت های پایه را بعد از شوک ارزی شاهد بودیم که 
درمورد کاالهایی با منشأ خارجی اتفاق افتاد و مجموعه افزایش 
قیمت یا تورمی هم که ناشی از این ش��وک بر کل اقتصاد بود، 
پدیدار ش��د. از این رو تحت تأثیرقرار گرفتن خودروسازان، بر 
مبنای چنین نرخ تورمی است و به همین جهت ما تورم بخشی 
را منظور می کنیم. افزایش قیمت ان��رژی و برخی نهاده ها از 
حدود دو سال  قبل رخ داده است، اما چه اتفاقی افتاد که تا قبل 
از شوک ارزی مسأله ای رخ نداد، اما با افزایش ارز شاهد افزایش 

قیمت خودرو  بودیم«.
در واقع اگر روند افزایش قیمت خودرو همراه با تورم رایج باشد 
و ما به صورت کامال حدودی و با یک حساب سرانگشتی تأثیر 
تورم را محاس��به و اضافه کنیم، خواهیم دید که تورم نقطه به 
نقطه تا پایان س��ال حدود40درصد خواهد شد که این یعنی 
ش��اخص بهای آخر اس��فند به حدود1/4 برابر س��ال گذشته 
)309/3( می رسد و حدود 435 خواهد شد. با این حساب، اگر 
تورم شش ماهه اخیر را تخمین بزنیم، بر اساس تقسیم شاخص 

بهای مصرفی440بر شاخص شهریورماه امسال خواهیم دید 
که این تورم ش��ش ماهه حدود 25 درصد می شود؛ یعنی مثال 
برای یک خودروی پراید 132SX که با وعده عیدی به مردم، 
قیمتی حدود16250000 تومان پیدا کرده است، اگر این تورم 
را با قیمت شهریور ماه آن )10400000( جمع کنیم، حدود 
12600000 تومان خواهد بود. پس با احتساب عیدی نوروز 
نیز، نزدیک به چهار میلیون توم��ان باید عالوه بر تمام اوصاف 

فوق به ملت تحمیل گردد.
وضعیت خودروهمچن��ان ناپایدار اس��ت و کاهش قیمتی که 
بخواهد با عیدی و التماس و خواهش باش��د، اگر نباش��د بهتر 
است! ما نیاز به اصالح ساختارهای واقعی صنعت خودرو داریم، 

نه گرفتار شدن در روزمرگی تعیین قیمت ها. 

قیمت  جدید خودرو تعیین می شود
رییس کمیس��یون اصل نودم قانون اساس��ی مجلس با تأکید 
براین که لغو دستور شورای رقابت درمورد قیمت خودرو خالف 
قانون است،گفت: در جلسه ای که کمیسیون اصل90مجلس 
امروز با حضور ش��ورای رقابت برگزار خواهد کرد، قیمت های 

جدید خودرو تعیین خواهد شد.
محمد علی پور مختار لغو دستور شورای رقابت درمورد قیمت 
خودرو را تکذیب کرد و گفت: لغو دستور شورای رقابت درمورد  
تعیین قیمت خودرو که از قول خودروس��ازان ش��نیده شده، 

تخلف آشکار بوده است.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس ش��ورای اسالمی 
افزود: اخباری مبنی بر لغو دس��تور ش��ورای رقابت توس��ط 
خودروسازان منعکس شده که این امر خالف قانون بوده، چراکه 
شورای رقابت موظف است تا پایان  روز چهارشنبه دستورالعمل 
تنظیم قیمت  خودرو را ارایه کند. رییس کمیسیون اصل نودم 
قانون اساس��ی مجلس، با بی��ان این که مصوب��ه هیأت دولت 
درمورد قیمت خودرو از طرف رییس مجلس شورای اسالمی 
ابطال و برای اصالح به دولت ارجاع شده، تصریح کرد: افزایش 
قیمت خودرو توس��ط س��ازمان حمایت از تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان و همچنین خودروسازان غیر قانونی بوده، لذا 
در جلسه ای که  کمیسیون اصل90مجلس در روز شنبه هفته 
آینده با حضور ش��ورای رقابت برگزار خواهد کرد، قیمت های 

جدید خودرو تعیین خواهد شد. 
الزم به ذکر اس��ت در این مورد خودروس��ازان از لغو دس��تور 
شورای رقابت درمورد قیمت خودرو خبر داده و مصوبه دولت 

را اجرایی می دانند.

درباره عیدانه ای به نام کاهش قیمت خودرو! 

 کاشت18000اصله نهالکاهش قیمت دستوری، دردی را درمان نمی کند 
 در فوالدشهر در سال جاری

گروه اقتصاد - طی چند ماه گذش��ته تعداد12000 اصله 
نهال از انواع سوزنی برگ، پهن برگ و درختچه های زینتی در 
سطح محالت و بلوارهای طرح مسکن مهر و دریاچه پرنیان 

کاشت شده است.
همچنین به مناس��بت روز درختکاری ح��دود4000 اصله 
نهال در محور سبز حاش��یه کنار گذر غرب فوالدشهر و نیز 
حدود2000 اصل��ه در محورهای اصلی طرح مس��کن مهر 
در حال کاشت است که تا پایان سال به طور کامل عملیات 

کاشت آنها به پایان خواهد رسید.

مشکالت اقتصادی می تواند 
زمینه ساز فتنه در انتخابات  شود

نماینده م��ردم اصفه��ان در مجلس نهم گف��ت: همزمانی 
مشکالت اقتصادی و انتخابات، می تواند زمینه ساز فتنه باشد 

و ممکن است رویدادی مشابه سال 88 اتفاق بیفتد. 
حمیدرضا فوالدگر درمورد احتمال وقوع فتنه در انتخابات 
سال92به بررس��ی عوامل وقوع آن پرداخت و اظهار داشت: 
پس از فتن��ه 88، بارها رهبر معظم انقالب هش��دار داده اند 
که فتنه های بزرگ تری در راه است. وی افزود: به طور یقین 
در شرایط فعلی، فتنه بزرگ تر می تواند همزمانی فشارهای 
دشمن در مس��ائل تحریم، با مش��کالت اقتصادی و مسائل 
انتخابات باشد که تمامی اینها به صورت همزمان در حال وقوع 
است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
با توجه به این که عالوه بر یازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری، چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
روستا و انتخابات میان دوره ای مجلس نهم را در نیز پیش رو 
داریم، در این دوره با رقابت سیاسی بیشتری مواجه هستیم.

 میوه شب عید را 
زیر قیمت بازار بخرید

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از توزیع میوه شب عید 
از25 اسفندماه و با قیمت20درصد زیر قیمت بازار خبر داد.

حس��ن رادمهر با اش��اره به توزیع میوه ش��ب عیددر اواخر 
 اس��فندماه اظهار داش��ت: توزیع میوه ش��ب عید20درصد 
ارزان تر از بازار بوده و این روال نیز پس از تعطیالت نوروز ادامه 
خواهد داشت. وی ادامه داد: تاکنون حدود50 هزار تن میوه 

شب عید به استان ها حمل شده است.

اخبار کوتاه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
8122 کالس��ه پرونده: 1111/91، ش��ماره دادنامه: 1688، مرجع رسیدگی: 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: احمدرضا صدیقین نشانی: 
اصفهان خ طالقانی طبقه فوقانی اس��پرت اب��زار، خوانده: علیرضا فالمرزی 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالب��ه مبلغ هفت میلیون ریال بابت وجه س��ه 
فقره س��فته، با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا 
ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. 
رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای احمدرضا صدیقین به طرفیت 
آقای علیرضا فالمرزی به خواس��ته مطالبه مبلغ هفت میلیون ریال وجه سه 
س��فته به ش��ماره های 095048-91/6/1 و 677908-91/6/1 و 677907-

91/6/1 ب��ه انضمام مطلق خس��ارت قانونی، با توجه ب��ه محتویات پرونده 
و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده 
و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وج��ه آن ها دارد و این ک��ه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د 
که مس��تنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قان��ون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 114/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخی��ر در تأدی��ه از تاریخ تقدیم 
دادخواست )91/6/13( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رأی ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همی��ن مرج��ع و ظ��رف 20 روز پ��س از آن قابل اعت��راض در محاکم 
 محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه شش��م حقوقی شورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970350301681 دادنام��ه:  ش��ماره   8123
9109980350301162، ش��ماره بایگانی شعبه: 911162، خواهان: تعاونی 
اعتباری ثامن االئمه )ع( با وکالت خانم زهرا نایب صادقی به نشانی اصفهان 
فلکه فیض خیابان فیض جنب بانک صادرات مجتمع نگین طبقه س��وم واحد 
11، خواندگان: 1- آقای امیرحس��ین قرائتی 2- آقای آرش قرائتی همگی به 
نشانی اصفهان خ جی بعد از پل صیاد اولین کوچه )آزادی( مجتمع مسکونی 
بهشت واحد 6، 3- آقای علیرضا کریمی به نشانی مجهول المکان، خواسته 
ها: 1- مطالبه وجه چک، 2- تأمین خواس��ته، گردشکار: دادگاه با توجه به 

محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 
رأی می نماید.رأی دادگاه: نظر به اینکه وکیل خواهان باستناد یک فقره چک 
بش��ماره 771810-91/7/16 عهده بانک صادرات ب��ه مبلغ 115/000/000 
ریال طرح دعوی نموده با توجه به اینکه صحت و اصالت مستند مذکور از 
ایراد و اعتراض مصون و مورد تکذیب خواندگان قرار نگرفته است و صدور 
و انتس��اب آن به خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف 
دوم و س��وم به عنوان ضامن نیز مس��لم و وجود اصل چک در ید خواهان 
اس��تقرار دین بر عهده خواندگان را تحقق بخشیده و ظهور در اشتغال ذمه 
مش��ارالیهم و طل��ب خواهان دارد و با توجه به اینک��ه نامبردگان هیچگونه 
دلیل��ی بر بری الذمه ب��ودن خویش ارائه ننموده و دلیل��ی بر پرداخت دین 
خود در تاریخ سررس��ید ارائه ننموده و با وصف ابالغ در جلسه دادرسی 
م��ورخ 91/12/6 حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده اس��ت لهذا ضمن 
استصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص باستناد مواد 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 1 و 2 قانون 
مس��ئولیت مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک و مواد 249 و 310 
و 313 و 314 قان��ون تجارت و ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه 
سفر وکالی دادگس��تری حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی 
ب��ه پرداخت مبلغ 115/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 
2/350/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت دیرکرد از تاریخ 

سررس��ید دین لغایت زمان پرداخت براساس ش��اخص اعالمی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می 
دارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این مرجع و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل اعتراض و رس��یدگی در 
محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد.  اسماعیلی- رئیس شعبه سوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

حصر وراثت
8124 خانم عصمت طاهری اندانی دارای شناس��نامه شماره 3248 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 964/91 ش ح 7 از این دادگاه در خواس��ت گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مریم کمالی اندانی 
به شناس��نامه 56 در تاریخ 1391/11/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سکینه طاهری اندانی 
فرزند فتح ال��ه ش ش 569 )فرزند(، 2- طاهره طاهری اندانی فرزند فتح اله 
ش ش 4015 )فرزن��د(، 3- عصم��ت طاهری اندانی فرزن��د فتح اله ش ش 

3248 )فرزند(، 4- فاطمه طاهری اندانی فرزند فتح اله ش ش 3247 )فرزند( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
پ��ی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظ��رف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم شورای حل 

اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
8125 خانم عصمت طاهری اندانی دارای شناس��نامه شماره 3248 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 895/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی 
حص��ر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان فتح اله طاهری 
اندانی بشناس��نامه 944 در تاری��خ 91/9/29 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- مریم کمالی 
اندانی فرزند محمود ش ش 56 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- س��کینه طاهری 
اندان��ی فرزند فتح اله ش ش 569 )فرزند(، 3- عصمت طاهری اندانی فرزند 
فت��ح اله ش ش 3248 )فرزند(، 4- طاهره طاه��ری اندانی فرزند فتح اله ش 
ش 4015 )فرزن��د(، 5- فاطم��ه طاهری اندانی فرزند فت��ح اله ش ش 3247 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
ی��ک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110463634800011 درخواس��ت:  ش��ماره   8126
9109983634801844، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 912130، در پرون��ده 
کالس��ه 912130 این ش��عبه آقای عل��ی گودرزی به اته��ام ضرب و جرح 
عم��دی و تهدی��د و توهی��ن تحت تعقیب ب��وده و به لحاظ معل��وم نبودن 

محل اقامت نامب��رده به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در امور کیف��ری مراتب را در روزنام��ه آگهی تا ظرف 
م��دت 30 روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی در این ش��عبه حاض��ر و از اتهام 
وارده دف��اع نماید و در ص��ورت عدم حضور در وقت معین رس��یدگی و 
 اظهارنظر می گردد. پیرس��رایی- دادیار ش��عبه س��وم دادس��رای عمومی 

و انقالب خمینی شهر

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109973633801479 دادنام��ه:  ش��ماره   8127
9109983634800799، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910827، ش��اکی: آقای 

علیرضا عنایت دس��تجردی به نش��انی اصفهان پل کشاورز خ باغ فردوس 
ک والفجر ک مهر نبش مهر 4 ، متهم: آقای محمد تاجیک به نش��انی مجهول 
المکان، اتهام: مشارکت در سرقت، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی 
دادگاه: در خصوص اتهام خانم س��میه تاجیک 16 ساله و اتهام آقای محمد 
تاجیک دایر بر مشارکت در س��رقت یک دستگاه اتومبیل و دو عدد گوشی 
از آقای علیرضا عنایت با توجه به ش��کایت ش��اکی با وکالت خانم طاهره 
علیرضای��ی و با توجه ب��ه اقرار صریح متهم ردیف اول و متواری ش��دن 
متهم ردی��ف دوم علی هذا اتهام نامبردگان محرز بوده دادگاه مس��تنداً به 
م��واد 661 و 667 قانون مجازات اس��المی متهم ردیف اول س��میه تاجیک 
را ب��ه تحمل چهار ماه حبس و تحمل پنج ضربه ش��الق و متهم ردیف دوم 
محمد تاجیک به تحمل ش��ش ماه حبس و تحمل 74 ضربه ش��الق و هر دو 
مته��م را ب��ه رد عین یا مثل یا قیمت یک عدد گوش��ی موبای��ل که هنوز به 
ش��اکی رد نش��ده اس��ت محکوم می نماید. در خصوص اتهام دیگر خانم 
س��میه تاجیک و اتهام آق��ای علیرضا عنایت دایر بر رابطه نامش��روع و با 
توجه به فقدان ادله اثباتی دادگاه مس��تنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری رأی بر برائت متهم 
ص��ادر می نماید. رأی صادره نس��بت به محمد تاجی��ک غیابی و ظرف ده 
روز پ��س از ابالغ قابل واخواه��ی در این دادگاه و پ��س از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواه��ی در محاکم تجدیدنظر 
اس��تان اصفهان اس��ت. در قس��مت دیگ��ر رأی ظرف بیس��ت روز پس از 
اب��الغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان اس��ت. 
 توازیانی- رئیس ش��عبه 101 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر و جانشین 

دادگاه اطفال

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109973634001767 دادنام��ه:  ش��ماره   8128
9109983635601024، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911478، ش��اکی: آقای 
محمد رضایی به نشانی خمینی شهر ادریان خ کشاورز ک انقالب، متهمین: 
1- آقای محمود هاش��میان به نشانی خمینی ش��هر آدریان خ کشاورز ک 
انق��الب، 2- آقای علی رضایی به نش��انی خمینی ش��هر آدریان، 3- آقای 
جابر هاش��میان به نش��انی خمینی ش��هر آدریان خ امام حس��ین ک بهمن 
روب��روی نانوایی عل��ی رحیمی، اتهام ها: 1- مش��ارکت در آدم ربایی، 2- 
ل��واط )تفخیذ(، دادگاه با مالحظه محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم 
و بش��رح ذیل انش��اء رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 
1- جابر هاش��میان فرزند غالم متولد 1348 ب��ا وکالت آقای جواد رضایی 
2- محمود هاشمیان فرزند رضا متولد 1362 و 3- علی رضایی فرزند تقی 
فعاًل متواری دائر بر مشارکت در آدم ربایی و انجام فعل شنیع لواط در حد 
تفخیذ موضوع شکایت آقای محمد رضایی نظر به اقاریر صریح متهمین در 
جلسه رسیدگی مورخه 1391/11/23 دادگاه و مفاد کیفرخواست صادره از 
دادس��تانی دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده، دادگاه بزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته، با عنایت 
به اعالم رضایت ش��اکی خصوصی نس��بت به متهم ردیف اول، به استناد 
م��واد 1، 121 و بن��د 1 ماده 22 نس��بت به متهم ردی��ف اول به جهت اخذ 
رضایت ش��اکی و ماده 621 از قانون مجازات اس��المی حکم به محکومیت 
متهمی��ن موصوف هر یک به تحمل یکصد ضرب��ه تازیانه از باب حد لواط 
در ح��د تفخیذ و مته��م ردیف اول به تحمل پنج س��ال حبس و متهم ردیف 
دوم و س��وم هر یک به تحمل پانزده سال حبس از باب آدم ربایی صادر و 
اعالم می نماید. رأی ص��ادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. ضمنًا رأی 
صادره نسبت به متهم ردیف سوم غیابی که بدواً ظرف ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رأی می باشد. موسوی- رئیس شعبه 

103 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109973634001382 دادنام��ه:  ش��ماره   8129
8909983634801522، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900046، ش��اکی: آقای 
محمدعلی ش��کرانی به نشانی خمینی شهر بلوار الغدیر ابتدای ورودی قلعه 
امی��ری، متهم: آقای کیوان ترکی به نش��انی مجهول الم��کان، اتهام:خیانت 
درامان��ت، دادگاه با مالحظ��ه محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و 
به ش��رح ذیل انش��اء رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
کیوان ترکی فرزند هرمز فعاًل متواری دائر بر خیانت در امانت در خصوص 
یک دس��تگاه باالبر موضوع ش��کایت آقای محمدعلی شکرانی نظر به شرح 
ش��کایت تقدیمی و شهادت شاهد تعرفه شده و متواری شدن متهم و عدم 
ارائ��ه هرگونه دلیل و مدرکی از ناحیه متهم در اثبات بیگناهی خویش ومفاد 
کیفرخواس��ت صادره از دادستانی دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر 
دادگاه من حیث المجموع بزه انتس��ابی را محرز دانس��ته و به استناد مواد 
2 و 674 از قان��ون مجازات اس��المی حکم به محکومی��ت متهم موصوف 
ب��ه تحمل ش��ش ماه حبس صادر و اع��الم می نماید. رأی ص��ادره غیابی 
و ظ��رف ده روز پ��س از ابالغ قابل واخواه��ی در دادگاه صادرکننده رأی 
و ظ��رف 20 روز پ��س از آن قابل تجدیدنظرخواه��ی در محاکم تجدیدنظر 
 اس��تان اصفهان می باش��د. موس��وی- رئیس ش��عبه 103 دادگاه عمومی

جزایی خمینی شهر

تغییرات
8130 شماره: 14757 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کاال گل کویر موغار 
به شماره ثبت 224 و شناسه ملی 10260055236 به استناد صورتجلسات 
مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره شرکت حمل و نقل کاال گل کویر موغار 
مورخ��ه 1391/11/14 که ذیل مرقومه ش��ده 21/29726-1391/12/14 به 
تأیید اداره کل حمل و نقل پایانه های اس��تان اصفهان رس��یده تصمیماتی 
به ش��رح ذیل بعمل آم��د. 1- آقای احمد حیدری کدمل��ی 1239814177 و 
کدپس��تی 73356-84419، خانم زه��را حیدری کدمل��ی 1189520397 و 
کدپس��تی 73891-84491، دخیل عباس حیدری کدمل��ی 1189477718 و 
کدپس��تی 73381-84491 به س��مت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو س��ال انتخاب شدند و احمد حیدری به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا 
حیدری حسن آبادی نائب رئیس و محسن حیدری کدملی 0384762514 و 
کدپس��تی 73836-84491 به سمت مدیرعامل و دخیل عباس حیدری عضو 
هیئت مدیره برای دو س��ال انتخاب شدند و کلیه اسنادو اوراق از قبیل چک 
و سفته و... با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با 
امضاء نائب رئیس همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود. 2- آقای محمد 
اکبری فرزند اکبر کدملی 11895604265 کدپستی 73835-84491 به سمت 
ب��ازرس اصلی و آقای اکبر حیدری فرزند عل��ی کدملی 71386-84491 به 
س��مت بازرس علی البدل ش��رکت برای مدت یک س��ال انتخاب شدند. 3- 
روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های ش��رکت انتخاب ش��دند. م الف/ 

370  فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ تبادل لوایح
8131 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 903/91 ش ح 33 تجدیدنظرخ��واه 
آق��ای عزت اله س��لطانی تقاض��ای تجدیدنظرخواهی نس��بت ب��ه دادنامه 
ش��ماره 1630 م��ورخ 91/10/4 نموده ب��ا توجه به مجه��ول المکان بودن 
تجدیدنظرخوان��ده ردی��ف دوم آق��ای ش��هرام مرادیان حس��ب تقاضای 
تجدیدنظرخواه برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا تجدیدنظرخوانده ظرف 10 روز پس از نشر آگهی نسبت به مطالبه 
دادخواس��ت و تبادل لوایح انجام دهد مکان مراجعه اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف اصفهان. شعبه سی و سوم 
 ش��ورای حل اختالف اصفهان. دفتر ش��عبه سی و س��وم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان



یادداشت

روبان سفید

اکران خانگی

ویژه

اسپیلبرگ در کنار سینمای هند
استیون اسپیلبرگ برای نمایش آخرین فیلمش لینکلن به کشور هندوستان سفر کرده و حضورش 
در این کشور آسیایی با استقبال چهره های مطرح سینمای هند روبه رو شده است که می توان به 

آمیتا  باچان، کرن جوهر، مدهور بندرکار، زویا اختر و.. اشاره کرد.
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رسوایی ده نمکی در اصفهان
مدیر سینما قدس اصفهان گفت: 
اک��ران فیل��م »رس��وایی« ب��ه 
کارگردانی مس��عود ده نمکی در 
سینما قدس اصفهان قطعی شده 

است.
فیلم »رس��وایی« ب��ه کارگردانی 
مس��عود ده نمکی با ب��ازی الناز 
شاکردوس��ت و اکب��ر عبدی  در 
ن��وروز در س��ینما ق��دس اکران 
 خواهد شد. وی در ادامه در رابطه با فیلم دیگری که در سالن شماره 2

س��ینما قدس اصفهان اکران خواهد ش��د، اظهار داشت: فیلم سالن 
شماره2 هنوز مشخص نشده، اما احتماال انتخاب ما از بین یکی از دو 

فیلم »تهران 1500«و »رژیم طالیی« خواهد بود.
مسعود ده نمکی پیش از این، اعالم کرده بود فیلم تازه اش بر خالف 
سه گانه» اخراجی ها« یک فیلم جدی و معناگراست. این نخستین 
نقش آفرینی اکبر عبدی در نقش یک روحانی اس��ت. داستان فیلم 
درباره افس��انه دختر بدنام محل اس��ت که مورد توجه همسایه ای از 
اهالی اس��ت. این دختر به دلیل بدهی های خود و پدرش در آستانه 
فروپاشی اخالقی اس��ت. او پس از ربودن سفته های پدرش به هنگام 

فرار، با حاج یوسف روحانی زاهد محل آشنا می شود و... . 
گفتنی است این فیلم  در سینما ایران نیز اکران خواهد شد.

 قیصر، بعد از40سال 
 به شبکه نمایش خانگی آمد 

مستند »قیصر،40 سال بعد« به کارگردانی مسعود نجفی توسط مؤسسه 
هنرنمای پارسیان به شبکه نمایش خانگی عرضه شد. مسعود نجفی در 
این مستند،40سال پس از ساخت »قیصر« به سراغ عوامل، لوکیشن ها 
و س��ینماهای نمایش دهنده این فیلم رفته و در گفتگو با سینماگران و 
مردم، به این فیلم ماندگار تاریخ سینمای ایران پرداخته است. قیصر در 
سال 1۳4۸  توسط مسعود کیمیایی ساخته شده و این فیلم از آغازگران 

موج نو سینمای ایران است.
قیصر به انتقام قت��ل برادرش»فرمان« و 
مرگ خواهرش که مورد تجاوز قرار گرفته 
است، عاملین را که برادران »آق منگل« 
 هس��تند یکي پ��س از دیگري ب��ه قتل 
مي رس��اند و خود نیز در پایان به ضرب 

گلوله پلیس از پاي درمي آید.
مس��عود کیمیایی، جمش��ید مشایخی، 
مازیار پرتو، منوچهر اسماعیلی، مرحوم 
عباس ش��باویز، پوری بنایی، ناصر ملک 
مطیعی و... هنرمندانی هستند که مقابل 

دوربین این مستند رفته اند.

 اسباب کشی هنر
 از پایتخت به شهرستان ها

نگاهی به برگزیدگان اصلی ترین جشنواره های هنری کشور 
در سال91از جمله موسیقی، تجس��می و تئاتر فجر کافی 
است تا سهم عمده هنرمندان شهرستان ها چه از نظر کمی 
و چه کیفی را در این میان مورد محاسبه و ارزیابی قرار داد.

کس��ب بس��یاری از رتبه های اصل��ی در جش��نواره های 
یادشده توس��ط هنرمندان مس��تقر در اس��تان ها را بدون 
 ش��ک باید از اولی��ن نش��انه های ارتق��ای کیف��ی هنر در 
عرص��ه ه��ای گوناگ��ون و ایج��اد رقابتی ج��دی در میان 
هنرمن��دان این بار در س��طحی ملی به حس��اب آورد. این 
 می��زان ازموفقیت هنرمن��دان شهرس��تان در عمده ترین

رویدادهای هنری کشور به آسانی قابل چشم پوشی نیست 
و این امر به ویژه از آن جهت قابل تأمل به نظر می رس��د که 
این توفیق ها در ابعاد و شاخه های مختلف هنری به دست 
آمده و تنها محدود به یک یا دو رشته نیست. پرسش اساسی 
اینجاست که آیا زمان آن فرا نرسیده که تمام اینها به عنوان 

معیاری بر ارتقای سطح کیفی هنر استان ها قلمداد شود؟
تأثی��رات چنین اقداماتی در رش��د و اعت��الی آگاهی های 
هنری عالقه مندان و حت��ی مخاطبان عام جش��نواره ها، 
 جای تردید ن��دارد. همچنی��ن تعامل و بده بس��تان های
 فرهنگ��ی- هن��ری برق��رار ش��ده می��ان هنرمن��دان

 ش��رکت کنن��ده در بخ��ش ه��ای مختل��ف و متن��وع 
جش��نواره هایی که به خارج از مرکز گس��ترش می یابند، 
از مواردی اس��ت که جایگاه مهم��ی را در ایجاد پیوندهای 
حرفه ای تر و کارآمدتر جامعه هنری کشور به دنبال خواهد 
داشت. شاید پر بیراه نباش��د که ادعا کنیم در برهه کنونی، 
فرهنگ س��ازی در هن��ر و همگانی ک��ردن آن از خلق آثار 
هنری بس��یار مهم تر اس��ت. به همین دلیل هزینه کردن 
 در جهت همگانی ش��دن هنر را باید نوعی سرمایه گذاری

برای آینده هنری کش��ور محس��وب کرد. از این رو انتظار 
این اس��ت که ش��اهد انتقال هرچ��ه بیش��تر فعالیت های 
فرهنگی - هنری و ایجاد دبیرخانه های مرکزی کش��وری 
به مرکزیت اس��تان ها باش��یم. هر چند بحث تمرکز زدایی 
هنر از پایتخ��ت و انتقال آن به اس��تان های کش��ور، تابع 
ایجاد ش��رایط و امکان��ات خاص اس��ت، اما وج��ود عالقه 
مندان فراوان و اس��تعدادهای بس��یار در شهرستان ها که 
با انگیزه و پش��تکار مضاعفی مب��ادرت به انج��ام کارهای 
ب��زرگ در عرصه هن��ر، آن ه��م ب��ه ص��ورت داوطلبانه و 
 کمتری��ن امکانات موج��ود می کنن��د، به قط��ع بهانه ای

مناسب برای این نقل و انتقال خواهد بود.
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نسترن  این هفته گال��ری آپادانا ب��ا همکاری 
سرکنس��ولگری روس��یه دراصفه��ان مکارمی

نمایشگاهی با عنوان »روسیه« برگزار 
کرده است. در این نمایش��گاه که با هدف گسترش فعالیت های 
فرهنگ��ی میان ایران و فدراس��یون روس��یه برگذار می ش��ود، 
هنرمندان اصفهانی آثار نقاش��ی خود را با محوریت روس��یه به 
نمایش در آورده اند. موضوع آثار غالبا پرتره هایی از هنرمندان، 
نویسندگان، دانشمندان و قهرمانان ادبیات این کشور و یا مناظر 
دیدنی، تاریخی و ش��هری آن است که در س��بک های مختلف 
مدرن و رئال به تصویر در آمده اند. در پایان نمایشگاه هم بنا بر آن 
است که به دو اثر برگزیده جایزه ای اهدا ش��ود. این امتیازها از 
طریق بازدیدکنندگان و هیأت داوران کسب می شود و شامل یک 
امتیاز از سوی بازدیدکنندگان و دو امتیاز از طریق داوران است. 
 نقاش��ی ها در این نمایش��گاه بیش��تر روس��یه ای با ش��کوه و

 خیال بر انگیز را به تصویر می کشند و جز در یکی دو مورد، اثری 
از گذشته پر چالش این کشور را نمی توان دنبال کرد؛ گذشته ای 
که تزارها را سرنگون و کمونیست ها را پشت سر گذاشت و هنوز 

که هن��وز اس��ت درفضای��ی دور از 
دسترس و مه آلود به سیر سیاسی و 
مناسبات خود با جهان ادامه می دهد، 
روس��یه ای که ب��ا وجود تم��ام این 
دگرگونی ها همیشه بهترین ها را در 
ادبیات فلس��فه و هنر به دنیا عرضه 
 ک��رده اس��ت. در ای��ن نمایش��گاه، 

روسیه ای را تماشا می کنیم بی حضور پوتین ها و راسپوتین ها. 
ژیال منان��ی در گفتگویی کوتاه، هدف و ش��کل همکاری خود با 
کنسولگری روسیه و همچنین نوع نگاه خود را به آثار و هنرمندان 

این نمایشگاه این چنین توضیح می دهد.
  لطفا ب�رای م�ا بگویید که ای�ن ایده هم�کاری با 
کنسولگری  وبرپایی نمایش�گاه با موضوع روسیه 

چطور مطرح شد؟
 این ایده به خاطر این مطرح ش��د که روس��یه تنها کشوریس��ت 
که در اصفهان یک کنس��ولگری دارد و 120س��ال است که این 
کنسولگری کار می کند.پیش از این، فعالیت هایش در سطح یک 
سفارتخانه بوده، ولی در حال حاضر تنها وظایف فرهنگی را دنبال 
می کند. ماهم با این مرکز راحت تر در ارتباط هستیم.آش��نایی 
قبلی کنس��ولگری با گالری و فعالیت های مشترکی که پیش از 
این داش��تیم، موجب برپایی نمایشگاهی در س��فارت روسیه در 
تهران ش��ده بود و همچنین نمایشگاه عکس روس��یه و اصفهان. 
آقای کنس��ول هم آمدند پیشنهادی دادند . اس��اس کار را ایشان 
مطرح کردند و من کمی پخته ترش کردم. این شکل فعالیت، چیز 

تازه ای نیست. در تهران سفارتخانه های زیادی هست و گالری ها 
با این سفارتخانه ها کار می کنند و روزهای افتتاحیه، آنها می آیند 
و خرید می کنند. من هم سعی کردم اینجا چنین زمینه ای را برای 
هنرمندان اصفهانی فراهم کنم. حتما این را هم می دانید که سن 
پترزبورگ خواهرخوانده اصفهان است و این می تواند دلیل دیگر 
مطرح ش��دن این ایده باش��د. برای همین، موضوع را روسیه قرار 
دادیم و همه هنرمندان حس و حالشان را درمورد آن در قالب مدرن 

یا رئال به طور کامال آزادانه به تصویر درآوردند . 
 فکر م�ی کنید گذش�ته پ�ر تنش روس�یه چقدر 

می تواند نوع نگاه هنرمند را تعریف کند ؟
گذشته روسیه می تواند به صورت یک متن، یک مقاله یا داستان به 
قلم در بیاید، ولی هنر نقاشی ربطی به گذشته سیاسی  یک کشور 
ندارد . روس��یه همیش��ه بهترین ها را در ادبیات داشته؛ درهمان 
گذشته ای که هفتاد س��ال درها به رویش بس��ته بوده است. اگر 
متروی روسیه را دیده باشید، آنجا خودش یک موزه است و دوره 
های مختلف را نش��ان می دهد و در طول این هفتاد سالی که به 
قول خودش��ان دوران خونینی هم بوده از نظر رشد هنری در حد 
اعال بوده و همیشه حرف اول را در ادبیات و در هنر زده است . یک 
طبقه از مترو مربوط به روسیه تزاری است و روسیه ای که در زمان 
اس��تالین و لنین بوده، بیش��تر دیدگاه های کارگری را به تصویر 
درآورده است؛ همان سبک با همان قدرت ولی با مضامین کارگری. 
االن ش��ما در نمایش��گاه، کارهای خانم فریبا فرقدانی را  ببینید،  
ایشان با الهام از فضاهایی که با خواندن داستان های چخوف به  او 
دست داده، نقاشی کشیده  یا کار خانم مژگان رییسی تحت عنوان 
روسیه- شوری- روسیه.  بعضی از هنرمندان هم  از نویسندگانی 
مثل تولستوی و دیگران پرتره کار کردند؛ یعنی دیدگاه ها کامال  

آزادانه بوده است.
درباره نوع داوری آثار هم اگر می ش�ود توضیحی 

بدهید.
 روز چهارش��نبه داوران م��ی آیند و تع��دادی از کاره��ا انتخاب 
می شوند، دو هنرمند  برای سفر به روسیه انتخاب می شوند و به 
دو هنرمند دیگر هم جوایز نقدی داده خواهد شد که البته به رسم 
یادبود است. روز29 اسفند هم قرار است از آثار20 هنرمند امضادار 
اصفهانی ی��ک حراجی برگزار کنی��م. این آثار ارزش��مند در این 
حراجی با قیمتی پایین تر از ارزش واقعیشان عرضه خواهند شد. 
نمایشگاه روسیه از روز جمعه 1۸ اسفند آغاز و تا روز چهارشنبه2۳ 
اسفند در گالری آپادانا واقع در آپادانا دوم کوچه  الله ادامه خواهد 
داشت. در این نمایشگاه شما می توانید آثاری ازسلیمان ساسون، 
حسین تحویلیان، فریبا فرقدانی، احمد منزوی و دیگرهنرمندان 

اصفهانی را ببینید .

نگاهی به نمایشگاه روسیه در گالری آپادانا

روسیه این بار بدون پوتین و راسپوتین 

نقاشی ها در این 
نمایشگاه بیشتر 

روسیه ای با شکوه 
 را به تصویر 

می کشند و جز 
در یکی دو مورد، 

 اثری از گذشته 
پر چالش این 

 کشور را نمی توان 
دنبال کرد
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فقدان سند مالکیت
8145 آقای روح اله عسگری شهید فرزند نعمت اله باستناد دو برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهی شده مدعی مفقود شدن سند 
348 واقع در روستای شهید 

245 مالکیت خود از شش��دانگ خانه پالک شماره 
بخش ثبتی س��میرم که در صفحه 139 دفتر 69 امالک ذیل ثبت 13512 بنام 
آقای روح اله عس��گری ش��هید فرزند نعمت اله ثبت و صادر گردیده است. 
چون درخواس��ت صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله 
نس��بت به ملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د از تاریخ 
انتش��ار این آگه��ی تا 10 روز به این اداره مراجع��ه و اعتراض خود را کتبًا 
با مدارک مثبت تس��لیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
واخواه��ی و یا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله 
در صدور المثنی س��ند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد ش��د. م الف/ 274 

موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم

فقدان سند مالکیت
8146 آقای کرم علی عس��گری ش��هید فرزن��د نعمت اله باس��تناد دو برگ 
استش��هاد محلی ک��ه هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی ش��ده مدعی 
 348

231 مفقود شدن س��ند مالکیت خود از شش��دانگ یکبابخانه پالک شماره 
واقع در قریه ش��هید بخش یک س��میرم که در صفح��ه 595 دفتر 68 امالک 
ذی��ل ثبت 13464 بنام آقای کرم علی عس��گری ش��هید فرزند نعمت اله ثبت 
و صادر گردیده اس��ت. چون درخواس��ت صدور سند مالکیت المثنی نموده 
طب��ق ماده 120 اصالحی آئی��ن نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که 
ه��ر کس مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت 
ن��زد خود می باش��د از تاریخ انتش��ار این آگه��ی تا 10 روز ب��ه این اداره 
مراجع��ه و اعتراض خ��ود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم نماید در صورت 
انقض��اء مدت مذک��ور و ع��دم وصول واخواه��ی و یا وص��ول واخواهی 
ب��دون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامل��ه در صدور المثنی س��ند مالکیت 
 طبق مقررات اقدام خواهد ش��د. م الف/ 275 موس��وی- رئیس ثبت اس��ناد 

و امالک سمیرم

فقدان سند مالکیت
8147 آق��ای ک��رم علی عس��گری ش��هید فرزن��د نعم��ت اله باس��تناد دو 
ب��رگ استش��هاد محلی ک��ه هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی ش��ده 
مدع��ی مفق��ود ش��دن س��ند مالکی��ت خ��ود از شش��دانگ یکب��اب مغازه 

واقع در روس��تای ش��هید بخ��ش ثبتی س��میرم که  348
299 پالک ش��ماره 

در صفحه 253 دفتر 69 امالک ذیل ثبت 13550 بنام آقای کرم علی عسگری 
ش��هید فرزند نعمت اله ثبت و صادر گردیده است. چون درخواست صدور 
س��ند مالکیت المثنی نم��وده طبق ماده 120 اصالحی آئی��ن نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم نماید در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی 
ب��دون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامل��ه در صدور المثنی س��ند مالکیت 
 طبق مقررات اقدام خواهد ش��د. م الف/ 276 موس��وی- رئیس ثبت اس��ناد 

و امالک سمیرم

اخطار اجرایی
8148 ش��ماره: 999/91 ش 33 ب��ه موج��ب رأی ش��ماره 1666 تاری��خ 
91/10/10 حوزه 33 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت 
یافته اس��ت محکوم علیه آغا زه��را میرمحمدصادقی مجهول المکان محکوم 
اس��ت به: حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال 24 حبه مش��اع از 
72 حب��ه مش��اع پالک ثبت��ی 117/40 واق��ع در بخش 14 اصفه��ان در حق 
محک��وم له حمید حر- مینا حر با وکالت یوس��فعلی رس��تمی نش��انی محل 
اقامت: اصفهان خ ش��یخ صدوق ش��مالی س��اختمان وکال طبقه سوم واحد 

7. )بالس��ویه هر کدام 12 حب��ه از 72 حبه(. ماده 34 قان��ون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف 
ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم 

ب��ه بدهد یا مال��ي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محک��وم به از آن 
میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مف��اد اجرائیه نداند 
بای��د ظ��رف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارائ��ي خود را به قس��مت اجرا 
 تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 33 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8149 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1047/91 خواه��ان جواد الماس��ی 
دادخواس��تی مبن��ی بر مطالبه وجه ب��ه طرفیت علی س��یالوی تقدیم نموده 
است. وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 92/1/31 ساعت 5/45 عصر 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر 

ت��ا خوان��ده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر شعبه 31 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8150 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1101/91 خواه��ان جواد الماس��ی 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه مبلغ س��ی میلیون ریال به طرفیت ش��رکت 
زرکش��ف به مدیریت تقی زردکشف تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز س��ه شنبه مورخ 92/2/17 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. با توجه 
به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایی��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

تأسیس
8151 ش��ماره: 3523/ال��ف91/103. آگهی تاس��یس ش��رکت آرون صنعت 
س��پاهان س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/12/6 تحت شماره 
49268 و شناسه ملی 10260675920 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1391/12/6 از لحاظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه 
آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: طراحی، اجرا، س��اخت و 
مش��اوره در کلیه تأسیس��ات و تجهیزات صنعتی، راه اندازی خطوط تولید، 
حف��ظ و نگهداری تجهیزات کارخانه ای و واحدهای صنعتی، تأمین تجهیزات 
مواد و قطعات صنعتی سیستم های تهویه مطبوع، سرمایشی و گرمایشی، 

نقش��ه کشی و نقش��ه برداری، طراحی، انجام خدمات مشاوره و نظارت در 
کلیه پروژه های پیمانکاری عمرانی س��اختمانی، کشاورزی، معدنی، صنعتی 
و فنی، ابنیه و محوطه س��ازی، حفظ و نگهداری فضای س��بز، تأمین نیروی 
انس��انی موقت، طبخ و توزیع غذا، ترخیص کاال از گمرکات، تولید و توزیع و 
خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل 
وام و اعتب��ارات از بان��ک های داخلی و خارجی صرف��ًا جهت تحقق اهداف 
موض��وع ش��رکت، عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی، ش��رکت در 
مزایدات و مناقص��ات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل 
و خارج از کش��ور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد و همچنین 
اس��تراکچر و س��اخت س��اختمان. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – شهر اصفهان 

– خیابان گلس��تان کوی الهیه بن بس��ت ش��ادی کدپس��تی: 8179997571. 
تلفن: 09133064679. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم 
به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که 
مبلغ 1/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1797/94 
مورخ 1391/11/17 نزد بانک صادرات ش��عبه آپادانا پرداخت گردیده است. 
5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای مهدی یزدان پناه به سمت رئیس هیئت 
مدی��ره. 2-5- آقای محمود یزدان پناه به س��مت نائ��ب رئیس هیئت مدیره. 
3-5- آقای احمد یزدان پناه به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای احمد 
یزدان پناه به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل 
همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل 
مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 8-1- 
خانم فرشته نعمت الهی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای اکرم شاهمرادی 
 به عنوان بازرس علی البدل. آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسسات 

واحد ثبتی اصفهان

تاسیس
8152 ش��ماره: 3538/الف91/103. آگهی تاس��یس ش��رکت گل سرخ نقش 
جهان س��هامی خاص. ش��رکت ف��وق در تاریخ 1391/12/7 تحت ش��ماره 
49282 و شناس��ه مل��ی 10260676030 در این اداره به ثبت رس��یده و در 
تاری��خ 1391/12/7 از لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمی��ل گردیده و خالصه 
اظهارنام��ه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و 
کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: تأسیسات، 
تنظیفات اماکن عمومی، حفظ و نگهداری فضای س��بز، تأمین نیروی انسانی 
موق��ت، طبخ و توزیع غ��ذا، تولید و توزیع و خری��د و فروش و صادرات و 
واردات کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصی��ل وام و اعتبارات بانک های 
داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع شرکت: عقد قرارداد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و 
اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه که با موضوع شرکت 
مرتبط باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به م��دت نامحدود. 3- مرکز 
اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – خیابان وحید مجتمع 
تج��اری اداری امین- طبقه همکف، واحد 9، کدپس��تی: 8176666516. تلفن: 
09305852833. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد 
سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 298 مورخ 1391/11/8 نزد 
بانک ملی ش��عبه رسالت اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم محبوبه 
نادری حس��ین آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای بهروز نادری 
حس��ین آبادی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم نفیسه نادری 
حسین آبادی به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- خانم محبوبه نادری حسین 
آبادی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات 
هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی الب��دل: 1-8- آقای اصغر 
نادری به عن��وان بازرس اصلی. 2-8- خانم معصومه میرزایی قلعه ناظری 
به عنوان بازرس علی البدل. آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسسات 

واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
8153 شماره: 4166/ت91/103 آگهی تغییرات شرکت ارمغان شیمی سپاهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 43444. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1391/11/24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- کلیه سرمایه 
تعهدی شرکت به مبلغ 6/500/000 ریال طی گواهی شماره 9206/500 مورخ 
1391/11/28 بانک ملت شعبه سی و سه پل توسط صاحبان سهام پرداخت 
گردیده اس��ت. در تاریخ 1391/12/8 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات 

غیرتج��اری ثبت و مورد تأیید و امض��اء قرار گرفت. م الف/ 19264 آذری- 
رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
8154 ش��ماره: 4171/ت91/103 آگه��ی تغییرات ش��رکت ارمغان ش��یمی 
س��پاهان سهامی خاص به ش��ماره ثبت 43444. به اس��تناد صورت جلسه 
مجم��ع عمومی فوق الع��اده مورخ 1391/11/24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
1- س��رمایه شرکت از مبلغ 10/000/000 ریال به مبلغ 500/000/000 ریال 
منقس��م به ده هزار سهم با نام، به ارزش هر س��هم 50/000 ریال که تمامًا 
از طری��ق باال بردن مبلغ اس��می س��هام موجود و از مح��ل پرداخت نقدی 
پرداخت گردیده افزایش یافت که بموجب گواهی ش��ماره 92528/383 مورخ 
1391/11/24 بانک ملت شعبه سپهساالر مبلغ 500/000/000 ریال پرداخت 
گردیده اس��ت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. در تاریخ 
1391/12/8 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد 
 تأیید و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8155 در خصوص پرونده کالس��ه 1290/91 ش ح 28 خواهان حمید عابدی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی حاج زمانی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 92/1/28 س��اعت 6/15 عصر 
تعیین گردی��ده. با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب 
س��اختمان صبا- پالک 57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف 
اصفهان- ش��عبه 28 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر شعبه 28 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8156 در خصوص پرونده کالس��ه 1523/91 ش ح 22 خواهان حمید عابدی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت س��عید صالحی چلچله تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/2/11 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده. 
ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب 
در جرای��د منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب س��اختمان 
صبا- پالک 57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اخت��الف اصفهان- 
ش��عبه 22 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
 تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 22 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8157 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1524/91 خواه��ان حمی��د عاب��دی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی خرم زاده تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای مورخه 92/2/11 س��اعت 4 عصر تعیی��ن گردیده. با 
توجه ب��ه مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب 
در جرای��د منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب س��اختمان 
صبا- پالک 57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اخت��الف اصفهان- 
ش��عبه 22 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
 تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 22 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

فوتبالیست های ایران 
چلوکباب خور شده اند!

حسین چرخابی/ کارشناس فوتبال  
من بازیکنانی که در کشورهای عربی بازی می کنند را به عنوان لژیونر قبول 
ندارم؛ چرا که کشورهای عربی از ما به مراتب ضعیف تر هستند. اولین شرط 
داشتن بازیکن لژیونر رفتن به جام جهانی است. فقط و 
فقط پول؛ کسی که هرروز چلوکباب می خورد، دیگر 
نان و پنیر به دهانش مزه نمی کند، ولی کسی که نان و 
پنیر می خورد ارزش چلوکباب را می فهمد. 
االن بازیکنان ما چلوکباب خور ش��ده 
اند! پول کاری کرده که دیگر انگیزه ای 

باقی نماند.
س��قف قرارداده��ا ی��ک ری��ال هم 
ارزش ندارد. باید سقف هزینه برای 

باشگاه ها تعیین کرد. 

6
کریم باقری بهترین فوتبالیست تاریخ تبریز شد

کارشناس��ان و خبرنگاران تبریزی، کریم باقری را به عنوان بهترین بازیکن تاریخ فوتبال شهرشان 
انتخاب کردند. صد کارشناس و خبرنگار فوتبال تبریز در یک نظر سنجی از طریق هفته نامه تبریز، 

مدیرعامل، مربی، بازیکن و سرپرست برتر تاریخ فوتبال شهرشان را انتخاب کردند. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1002 | شنبه 26  اسفند  1391 |  4 جمادی االول 1434

تی��م فوتبال س��پاهان در  گروه 
دومین دیدار آسیایی خود ورزش

مقاب��ل الغراف��ه ت��ن ب��ه 
شکست داد تا عالوه بر واگذاری نتیجه، صدر را نیز از 

دست داده باشد.
این تیم در ش��رایطی تیم ناکام میدان لقب گرفت 
که مانند س��پاهان همیش��گی بازی نکرد و اگرچه 
قضاوت داور این دیدار نیز حرف و حدیث های زیادی 
 را بر جای گذاش��ت، اما می توانس��ت با استفاده از 
فرصت ه��ای پیش آم��ده نتیج��ه ای ج��ز این را 
رقم بزند. این تیم ب��ازی را بهتر از میزبان زردپوش 
خود آغاز کرد و در همان دقایق نخست می توانست 
روی اشتباه دروازه بان الغرافه توسط جهان عالیان به 
گل اول برسد، اما بازیکن جوان سپاهان قدر موقعیت 

طالیی خود را ندانست تا بازی بدون گل بماند.
حمالت سپاهان باالخره در دقیقه 14 به ثمر رسید؛ 
جایی که علی احمدی اولین گل آسیایی خود را با 

پیراهن س��پاهان روی ضربه کرنر خلعتبری به ثمر 
رساند. بدین ترتیب خلعتبری رکوردی فوق العاده 
از خود به جای گذاشته است؛ او تمام پاس گل های 
سپاهان را در لیگ قهرمانان آسیا داده و احتماالً در 

جدول پاس گل در صدر جای دارد.
اما بعد از گل اول بازی که توسط تیم میهمان به ثمر 
رس��ید، الغرافه به خود آمد و روی یک ضربه شروع 
مجدد در ش��لوغی محوطه جریمه، توسط مهاجم 
گران قیمت خود، یعنی سیسه به گل تساوی رسید. 
بعد از گل تس��اوی دو تیم محتاط تر بازی کردند و 
 دست به ریس��ک نزدند؛ هرچند تا پایان نیمه اول

دو تیم چند موقعیت نصفه و نیمه داشتند، اما نیمه 
اول با تساوی یک بر یک دو تیم به پایان رسید.

نیمه دوم
س��پاهان نیمه دوم را هم خیلی خ��وب و هجومی 
آغاز ک��رد، اما الغرافه با اس��تفاده از ای��ن نوع بازی 

بازیکنان س��پاهان، روی یک ارسال و تعلل طالبی، 
توسط سیسه به گل دوم رس��ید تا از میهمان خود 
پیش بیفتد. پس از گل، س��پاهان سراپا حمله شد 
و چند موقعیت نی��ز روی دروازه الغرافه ایجاد کرد 
 اما با جاگی��ری های مناس��ب دروازه ب��ان الغرافه 

شوت های سپاهانی ها راه به جایی نمی برد.
البته در دو صحنه علی احمدی در محوطه جریمه 
توسط بازیکنان الغرافه سرنگون شد که داور مسابقه 
اعتقاد ب��ه خطای پنالتی نداش��ت که یک��ی از آن 
 صحنه ها خیلی مش��کوک بود. در ادامه کرانچار با 
اضافه کردن غالمی به جمع مهاجمان خود، آخرین 
تاکتیک هایش را برای رسیدن به گل آزمایش کرد 
اما این تاکتیک هم جواب نداد و سپاهان نتوانست 

گل مساوی را به ثمر برساند.
 در س��ه دقیقه به پایان ب��ازی نیز الغراف��ه از تعلل 
حاج صفی نهایت اس��تفاده را برد و توانس��ت گل 
س��وم را نیز به ثمر برس��اند. بی ش��ک، اندرس��ون 

لوئیز عن��وان بهتری��ن بازیک��ن این می��دان را به 
درس��تی به خود اختص��اص داد. او در طول بازی 
خیل��ی جنگن��ده و مؤثر ب��ازی کرد و مش��خص 
ب��ود کالس ب��ازی او باالت��ر از س��ایر بازیکن��ان 
 درون زمی��ن اس��ت. او س��ازنده دو گل اول الغرافه 
بود. س��پاهان در حالی مقابل الغرافه قطر متحمل 
شکس��ت ش��د که  بر خالف بازی خوبی که از خود 
ارایه کرد، به گل نرسید و موقعیت سوزی بازیکنان 
سپاهان که بس��یاری در مورد آن ابراز نگرانی کرده 

بودند، در آسیا کار دست سپاهانی ها داد.

جبرئیل سیسه دست بردار نیست
مثل این که جبرئیل سیسه دست بردار فوتبال ایران 
نیس��ت و هروقت با تیم های ما روبه رو می شود باید 

زخمی بزند.
سال 1۳۸۰تیم ملی جوانان ایران با هدایت مهدی 
مناجاتی و بازیکنان��ی چون ایم��ان مبعلی، جواد 
کاظمیان، مهرزاد معدنچی، مرتضی کاشی و سعید 
لطفی و... در رقابت ه��ای جام جهان��ی جوانان در 
آرژانتین ش��رکت کرده ب��ود و به حک��م قرعه روز 
۲۸خرداد در بازی اول خ��ود در ماردل پالتا مقابل 
فرانسه قرار گرفت؛ تیمی با هدایت ریمون دومنک 
که بعد ها سرمربی تیم ملی فرانسه شد و بازیکنانی 
که از بین آنها نفراتی چون فیلیپ مکس��س، برنارد 
مندی، متیو دل پیره و گائل ژیوه تبدیل به بزرگانی 
در فوتبال فرانسه و اروپا شدند، ولی در جمع یاران 
فرانسه ش��ماره 1۲به نام جبرئیل سیس��ه بود که 

حسابی تیم ایران را نقره داغ کرد. 
این پسر سیه چرده در آن بازی با هت تریک خود در 
 دقایق ۶۶، ۸۷ و ۹۰ برتری ۲ بر صفر فرانس��ه را به 
۵ بر صفر تبدیل کرد تا نام��ش مدت ها از یاد اهالی 
فوتبال ایرانی نرود. دیگ��ر فوتبال ایرانی با جبرئیل 

سیسه برخوردی نداشت. 
او در اروپ��ا و تیم ه��ای اوس��ر، لیورپول، مارس��ی، 
پاناتینایکوس، س��اندرلند، التزی��و و کوئینز پارک 
رنجرز ب��ازی ک��رد و البت��ه در این م��دت درگیر 
مصدومیت های شدیدی هم شد، اما گویا کار سیسه 
با فوتبال ایران تمام نش��ده بود؛ چون در آغاز سال 
۲۰1۳می��الدی به صورت قرض��ی از کوئینز پارک 

رنجرز به الغرافه قطر آمد تا فوتبال در آسیا را تجربه 
کند و وقتی بعد از حدود 1۲سال دوباره با نماینده ای 
از فوتبال ایرانی به نام س��پاهان روبه رو شد، دو گل 
 زد تا زردپوش��ان اصفهانی با دس��ت خالی و باخت 

۳ بر یک از دوحه به خانه برگردند.

کرانچار: گفته بودم به سیسه و نِه نِه فضا 
ندهید

زالتکو کرانچ��ار پس از  شکس��ت ۳ بر یک تیمش 
گف��ت: در ابت��دای مس��ابقه از لحاظ بازی س��ازی 
عملک��رد خوب��ی داش��تیم و ش��انس های زیادی 
ب��رای به ثمر رس��اندن گل ب��ه دس��ت آوردیم که 
متأس��فانه از آنها اس��تفاده نکردیم. تا بعد از به ثمر 
رس��اندن گل  تمام اوض��اع در اختیارم��ان بود، اما 
روی یک اش��تباه گل تس��اوی را دریاف��ت کردیم 
 و بع��د از آن تمل��ک بر ت��وپ و میدان را از دس��ت 
دادیم. وی افزود: سیسه و نِه نِه از مهارت های فردی 
خود به مراتب بهتر از دیدار مقابل االهلی اس��تفاده 
کردند. ما به بازیکنان تذکر داده بودیم که در صورت 
فضا دادن به این دو بازیکن دچار مشکل می شوند و 
آنها قابلیت های فنی بسیار زیادی دارند که متأسفانه 

از این موضوع در نهایت ضرر کردیم.
کرانچار در مورد قض��اوت داور این بازی گفت:  داور 
پس از گل دوم الغرافه از کنار دو صحنه مشکوک به 
پنالتی به راحتی گذشت که فکر می کنم یکی از آن 

صحنه ها پنالتی بود.

طالیی پوشان صدر را واگذار کردند

داور بد بود، سپاهان بدتر

سپاهان در حالی مقابل الغرافه 
قطر متحمل شکس�ت شد که  
بر خ�الف ب�ازی خوب�ی که از 
خود ارایه کرد، به گل نرس�ید 
و موقعی�ت س�وزی بازیکنان 
سپاهان که بس�یاری در مورد 
آن ابراز نگرانی کرده بودند، در 
آسیا کار دست سپاهانی ها داد

 ورزشگاه پیروزی اصفهان 
پلمب می شود؟

چند روز پیش ابالغیه ای به ورزشگاه پیروزی اصفهان ارسال شد که در آن 
عنوان شده این ورزشگاه به دلیل عدم اجرای ضوابط انتظامی تا تاریخ ۲۵ 
اسفند امسال پلمب می شود. در این ابالغیه، به مسئوالن ورزشگاه پیروزی 
اصفهان ضرب العجلی داده شده که تا تاریخ ۲۵ اسفند نسبت به جمع آوری 
اجناس محل کسب خود اقدام کنند؛ چراکه پس از این مهلت، محل مورد 
نظر تعطیل خواهد شد. دادفر، سرپرست ورزش��گاه پیروزی اصفهان در 
گفتگو با ایمنا با تأیید این مسأله و ابراز بی اطالعی از دلیل آن، اظهار داشت: 
 زمانی که من به اداره اماکن و کالنتری1۶ مراجعه کردم آنها به من نگفتند 
که شکایت از ورزشگاه پیروزی اصفهان به چه دلیل بوده و در چه رابطه ای 
از ورزشگاه پیروزی اصفهان شکایت شده است. وی ادامه داد: مسئوالن این 
اداره عنوان کردند که نماینده اداره ورزش و جوانان استان اصفهان باید برای 

جویا شدن دلیل این مسأله به کالنتری یا اماکن مراجعه کند.

مربی تیم استقالل: به بن بست 
تاکتیکی رسیده بودیم

مربی تیم فوتبال اس��تقالل با بیان این که این تیم در دقایقی از مسابقه با 
العین امارات به بن بست تاکتیکی رس��یده بود، گفت: شناخت الزم را از 
حریف نداشتیم و به همین خاطر گلزنی ما کمی طول کشید. مجید صالح 
پس از پیروزی ۲ بر صفر استقالل مقابل العین امارات اظهار داشت: بازیکنان 
ما شناخت الزم را از العین نداشتند، به همین خاطر باز کردن دروازه این 

تیم مقداری زمان برد.

یادداشتیادداشت
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شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 1174/ش ب مورخ 1391/11/24 شورای محترم 
اسالمی شهر بهارستان نسبت به برگزاری مزایده عمومی به شرح ذیل اقدام نماید:

- اجاره س��اختمان واقع در ضلع ش��رقی محوطه دریاچه زیتون به مس��احت حدود 20 مترمربع جهت فروش 
مواد غذایی به مدت سه سال بر مبنای قیمت پایه کارشناسی اجاره بهای ماهیانه معادل 12/000/000 ریال.

)شرایط شرکت در مزایده(
1- واریز وجه نقد معادل 42/000/000 ریال به حساب سپرده 0105829332005 به نام شهرداری بهارستان 
نزد بانک ملی بهارستان و یا ارائه ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار حداقل سه ماه بابت سپرده شرکت در مزایده
 2- پرداخت کلیه هزینه های درج آگهی در روزنامه ها و هزینه کارش��ناس دادگس��تری به عهده برنده مزایده

می باشد.
3- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

مهلت دریافت اس�ناد ش�رکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1392/1/5 به جز روزهای 
تعطیل

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهرداری: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1392/1/15
محل دریافت اس�ناد مزایده: شهر بهارس��تان- خیابان آزادی- شهرداری بهارستان- قسمت امور قراردادها- 

)تلفن: 03116811920(
زمان بازگشایی پیشنهادات: رأس ساعت 14/30 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 1392/1/18.

آگهی مزایده عمومی

احمدرضا پری- شهردار بهارستان

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11
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راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2
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 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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یادداشت

 ارایه 2/3 میلیون نفرساعت 
آموزش فنی و حرفه ای در استان

مدی��رکل آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
 امس��ال افزون بر دو میلی��ون و 302 ه��زار و 894 نفر س��اعت آموزش 

فنی و حرفه ای به متقاضیان استان ارایه شد.
 نوراهلل س��عیدی در جم��ع خبرن��گاران اظهار ک��رد: س��ازمان آموزش 
فنی و حرفه ای با توجه به وظایفی که در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران عهده دار است، مسئولیت ارایه آموزش های مهارتی مادام العمر را 
به افرادی که برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار اعالم آمادگی کرده اند، 
دارد. وی افزود: امروز در اثر گس��ترش شگرف صنعت و تکنولوژی وجود 
نیروی انسانی متخصص نیاز اساسی در مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی 
به شمار می آید. سعیدی خاطرنش��ان کرد: آموزش های فنی و حرفه ای 
به  عنوان عامل مهم تربیت و ارتقای مهارت ای��ن نیروها مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای چهارمح��ال و بختیاری 
آموزش را یکی از مهم ترین محورهای فعالیت های این سازمان برشمرد 
و گفت: س��نجش و ارزش��یابی مهارت و پژوهش نیز از دیگر محورهای 
 فعالیت این سازمان محسوب می شود. وی گفت: در سال جاری افزون بر 
دو میلی��ون و 302 هزار و 894 نفر س��اعت آموزش ب��ه 11 هزار و 117 
نف��ر متقاضی به ص��ورت رس��می در آموزش��گاه های دولت��ی در قالب 
117 رشته ارایه شده است. سعیدی با اش��اره به این که آموزشگاه های 
 آزاد تحت نظارت س��ازمان فنی و حرفه ای اس��ت، اظهار کرد: افزون بر 
یک میلیون و 536 هزار و 16 نفرس��اعت آموزش در آموزشگاه های آزاد 

ارایه شده است.

خبر ویژه

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دکتر رضا ایمانی

 دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد و انجمن بی��ن المللی پزش��کی و 
روان درمان��ی رازی افتخ��ار دارن��د ب��ا هم��کاری مراک��ز تحقیقاتی و 
 دانش��گاهی داخ��ل و خ��ارج کش��ور و انجم��ن پزش��کی روان تنی و 
روان درمانی ای��ران پنجمین همای��ش بین المللی سایکوس��وماتیک 
 )روان تنی( ب��ا محوریت نق��ش توانبخش��ی در درمان بیم��اری های 
روان تنی و همچنین س��مپوزیومی در زمین��ه روان درمانی با کودکان 
را به م��دت س��ه روز از تاریخ 8 تا 10 خ��رداد 92برگ��زار نمایند. هدف 
از برگزاری ای��ن همایش، عالوه بر اش��اعه ط��ب روان تن��ی، تأکید بر 
اهمیت و نقش توانبخش��ی و 
 کار تیم��ی در بیم��اری های

ارای��ه  اهمی��ت  و   طب��ی 
روان درمان��ی ب��رای کودکان 
است. امید است این همایش 
بستر مناسبی برای تبادل نظر 
متخصصان رشته های مختلف 

پزشکی  را فراهم آورد.

 شهرکرد، میزبان همایش 
بین المللی سایکو سوماتیک 

چهره روزیادداشت
طنین موسیقی محلی چهارمحال و بختیاری در استان فارس 

مهرداد رییسی، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور معرفی آداب و رسوم مردم 

استان، موسیقی محلی این خطه، در استان فارس نواخته می شود.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری از 
برگزاری کنگره ملی علمی- پژوهش��ی خلیج فارس در این 

استان در سال 92 خبر داد.
حسین گنجی در گفتگو با ایرنا افزود:کنگره علمی- پژوهشی 
با عنوان »خلیج فارس، گذش��ته، حال و آین��ده« یکم و دوم 

اردیبهشت ماه سال 92 در شهرکرد برگزار می شود.
وی از تمدی��د مهلت ارس��ال اثر ب��ه دبیرخانه ای��ن کنگره 
 خبر داد و گفت: زمان ارس��ال اثر به دبیرخان��ه این کنگره تا 
25 فروردین سال 92 تمدید شده است. به گفته وی، تمامی 
مورخان، محققان،پژوهش��گران و  عالقه مندان می توانند تا 
25 فروردین ماه آثار خود را به دبیرخانه این کنگره در اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ارایه دهند. گنجی گفت: 
بررسی تأثیرات متقابل خلیج فارس و تاریخ و فرهنگ مردم 
ایران اس��المی مهم ترین ویژگی برگزاری این کنگره است. 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان هدف از برگزاری 
این کنگره را دستیابی به مفاهیم زیرساختی گسترش دانش 
عمومی و تخصصی، معرفی و گرامیداشت مفاخر و چهره های 

برجسته حوزه خلیج فارس عنوان کرد.
 گنجی یادآور ش��د: این کنگره با محور بررسی حکومت های

باس��تانی و تاریخ��ی در روند ش��کل گیری تاریخ��ی جاده 
 ابریشم دریایی، سیر تاریخی نام و هویت فرهنگی و تاریخی 
خلیج فارس، سیر تاریخی علل و نتایج مداخالت کشورهای 
بیگانه در خلیج فارس، پیش��ینه فرهنگی، تاریخی،تجارت و 
دریانوردی ایرانیان و پیشینه تاریخی کشمکش های منطقه 

خلیج فارس برگزار می شود.

به گفته وی،حفاری های باس��تان شناس��ی، دی��دگاه های 
مستش��رقان و پژوهش��گران جهانی پیرامون خلیج فارس، 
عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و شهری در شکل گیری 
هویت جزایر و بنادر خلیج فارس، مردم شناسی و فرهنگ عامه 
 س��اکنان منطقه، جایگاه هنر در زندگی ساکنان کرانه های

سواحل، جهانی شدن و الزامات برنامه ریزی فضایی ایران در 
س��واحل خلیج فارس در قالب موازین فرهنگی و اجتماعی 
ملی و جهانی،تعامل کشورهای حاشیه خلیج فارس و تأکید 
 بر وج��وه فرهنگ��ی، معم��اری و جغرافیایی مش��ترک آنها، 
باستان شناسی و سکونتگاه های بش��ری از دیگر محورهای 

پژوهشی و علمی کنگره است.
به گفته وی، معرفی نقش اقتصادی و فرهنگی جاده دزپارت

چهارمحال و بختیاری به عنوان بخش��ی از می��راث جهانی 
جاده ابریش��م دریایی خلیج فارس، فرهنگ ایثار و شهادت 
مردم چهارمحال و بختیاری و ارتباط آن با ایام دفاع مقدس 
در خلی��ج ف��ارس، س��وابق ارتباط��ات فرهنگ��ی و تاریخی 
 م��ردم چهارمحال و بختیاری با س��واحل ش��مالی و جنوبی 
خلیج ف��ارس، خلی��ج فارس عام��ل ایجاد تغیی��ر نگرش ها 
در مقوله فرهن��گ ادبی مردم چهارمح��ال و بختیاری دیگر 
محورهای مقاالت کنگره ملی خیلج فارس در شهرکرد است.

به گفته مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و 
بختیاری، محققان، پژوهشگران و عالقه مندان می توانند آثار 
خود را تا بیست و پنجم فروردین ماه به دبیرخانه این کنگره 
واقع در شهرکرد، تقاطع فارابی و کاشانی، مجتمع غدیر، اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ارسال کنند.

گرم شدن زودتر هوا در چهارمحال و بختیاری موجب رویش 
س��ریع کرفس کوهی در دامنه های زردکوه شده و این گیاه 
 با ارزش هم اکن��ون با قیمت ب��اال در این اس��تان به فروش 

می رسد. 
کرفس کوهی با نام محلی کلوس، از خان��واده چتریان و نام 
علمی kelussia odoratisssima mozaffa ،گیاهی 
خودرو اس��ت، ریش��ه عمودی و کمی ضخیم و ساقه علفی 

توخالی و به ارتفاعی یک متری دارد.
برگ ها از نظر ظاهری دارای بریدگی های عمیق و مرکب از 
چند برگچه اس��ت و دوره رویش آن از هفته آخر اسفند ماه 

شروع و تا اول خردادماه ادامه دارد.
  بیش��ترین فراوانی پراکنش ای��ن گیاه از ارتف��اع دو هزار و 
100 متری تا س��ه هزار متری در اقلیم های مختلف استان 
چهارمحال و بختیاری به خصوص در اقلیم ارتفاعات فوقانی 
است.  عمدتا در دامنه های رو به جنوب و ارتفاعات زاگرس 
 در مناطق زردک��وه، کوه دل��ی دو آب صمصام��ی، منطقه 
 س��ر آقا س��ید، ش��یخ علیخان، کوه ق��ارن، کوه ه��زار دره،

 کوه س��فید رش��د کرفس زودتر آغاز می ش��ود ک��ه عمدتا 
شهرستان های کوهرنگ، اردل، کیار و لردگان از مکان های 
عمده رویش این گیاه در استان به ش��مار می روند. کرفس 
کوهی چهارمحال و بختیاری یک��ی از گیاهان گران قیمتی 

است که در فصل بهار به فروش می رسد.  
هم اکنون آب و هوای مناس��ب و گرم بودن هوا موجب شده 
است که رویش این گیاه سریع تر شده و فروش آن در استان 

چهارمحال و بختیاری آغاز شود.

  در حال حاضر این گی��اه قیمتی در کنار ج��اده های اصلی 
 چهار محال و بختیاری توسط فروشنده های محلی به فروش 
می رسد. فروشنده های محلی بر اساس کیفیت و تازه بودن، 
ان��واع مختلفی از آن را درج��ه بندی کرده و ب��ا قیمت های 

متفاوت به فروش می رسانند.

قیمت کرفس درجه یک؛ 50 هزار تومان
 هم اکن��ون قیمت درجه یک کرفس در س��طح ش��هرکرد 
کیلویی50 هزار تومان اس��ت.  در کنار ج��اده ها، کرفس با 
کیفیت پایین تر بی��ن 35 هزار تومان تا 45 ه��زار تومان به 
فروش می رسد.  یکی از فروشندگان کرفس در گفتگو با مهر 
اظهار داشت: »استقبال مردم از خرید کرفس خوب بوده است 
و ما از فروشمان راضی هس��تیم.«  وی بیان داشت: »کرفس 
کوهی خواص بسیار زیادی دارد و مردم این استان کرفس را 
همراه با غذا میل می کنند.«  وی اذعان داشت: »عطر و بوی 
کرفس کوهی را هیچ گیاهی ندارد و همین امر موجب معروف 
شدن کرفس کوهی و مصرف باالی آن توسط چهارمحالی ها 
شده است.« این فروشنده کرفس تأکید کرد: »قیمت کرفس 
بر اس��اس تازه بودن آن مشخص می ش��ود و کرفس تازه و 
مرغوب کیلویی 50 هزار تومان و بیشتر به فروش می رسد.«  
وی یادآور ش��د: »کرفس��ی که چند روز مانده باشد و کمی 
 پژمرده شده باش��د کیلویی 35 تا 45 هزار تومان به فروش 

می رسد.« 
به ای��ن ترتیب، با توجه ب��ه قیمت 50 ه��زار تومانی کرفس 
کوهی، این گیاه رکورد قیمت پسته در بازار را شکسته است!

 به این ترتیب، 
 با توجه به قیمت 
50 هزار تومانی 
 کرفس کوهی، 
 این گیاه رکورد 
 قیمت پسته 
 در بازار
 را شکسته 
است

بررسی تأثیرات 
 متقابل 
خلیج فارس و 
تاریخ و فرهنگ 
مردم ایران 
اسالمی مهم ترین 
ویژگی برگزاری 
 این کنگره 
است

کرفس کوهی چهارمحال و بختیاری به بازار آمدمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری خبر داد؛ 

 کرفس، گران تر از پستهشهرکرد، میزبان کنگره ملی خلیج فارس

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
3                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

ابالغ رأی
8132 کالس��ه پرون��ده: 1606/91، ش��ماره دادنامه: 2067، مرجع رس��یدگی: 
ش��عبه هش��ت ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اکب��ر خیرخواه فرزند 
علی نش��انی: اصفه��ان خ ام��ام خمینی خ ش کاظم��ی خ فرهنگیان بن بس��ت 
انور پ 18، خواندگان: 1- معصومه کیانی فرزند س��یف اله نش��انی: اصفهان 
خان��ه اصفه��ان بل��وار س��پاه خ ش��اهد کوچه صبا پ��الک آخر س��مت چپ، 
2- اکب��ر تاجی زادگان فرزند حس��ین فعاًل مجهول الم��کان، 3- خلیل عبدالهی 
فرزن��د عبدالکریم مجه��ول الم��کان، 4- محمدحس��ین ترکی فرزن��د محمود 
 نش��انی: اصفهان خ رزمندگان تعمی��رگاه کاربراتور اصفهان، خواس��ته: الزام

خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال قطعی س��ند یک دستگاه پژو پارس 
به ش��ماره انتظامی 643 ق 35- ایران 13. گردش��کار: پ��س از ارجاع پرونده 
به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضا قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: به حکای��ت پرونده خواهان اکبر 
خیرخواه فرزند علی دادخواس��تی بطرفی��ت 1- معصومه کیانی 2- اکبر تاجی 
زادگان 3- خلیل عبدالهی 4- محمدحس��ین ترکی به خواسته الزام خواندگان به 
انتقال قطعی س��ند یک دستگاه پژو پارس به شماره انتظامی 643 ق 35- ایران 
13 به ش��رح دادخواس��ت و کپی مصدق مدارک مضبوط در پرونده و حسب 
صورتجلسه مورخ 91/11/29 و همچنین وصول پاسخ استعالم از راهور ثبت 
بش��ماره 141316/64 مورخ 91/7/30 مبنی بر اینکه مالک اصلی را محمدحسن 
ترکی فرزند محمود اعالم داش��ته است از طرفی خواندگان علی رغم ابالغ وقت 
 قانونی در جلس��ه حض��ور نیافته و الیحه ای ارائه ننموده ان��د و نظر به اینکه 
خوان��دگان هیچگونه دلیل و یا مدرکی که موج��ب رد دعوی خواهان را ایجاد 
نمای��د ابراز و ارائه ننموده اس��ت و از آنجایی که اتومبیل شناس��نامه مالکیت 
خودرو نزد خواهان می باشد قاضی شورا بنا به مراتب معنونه و با امعان نظر 
از اعضاء محترم شورا دعوی خواهان را مقرون بر صحت تلقی دانسته مستنداً 
به مواد 198 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 الی 223 از قانون 
مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به الزام به انتقال مورد خواس��ته نسبت به 
اتومبیل فوق االشعار با مشخصات مار الذکر در حق خواهان را می دارد. رأی 
صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ نسبت به خواندگان قابل 
واخواهی و س��پس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی نس��بت به طرفین 

پرونده می باشد. شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8133 در خصوص پرونده کالس��ه 2089/91 خواهان خانم معصومه س��یفی 
آبادی دادخواس��تی مبن��ی بر مطالبه وجه یک فقره س��فته ب��ه طرفیت آقای 

مصطفی جعفری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
92/2/15 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 

14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

حصر  وراثت
8134 خانم خدیجه عبدالهی دارای شناسنامه شماره 8636 به شرح دادخواست 
به کالسه 7147/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان مسعود عبدالهی بشناسنامه 40 در تاریخ 
89/6/14 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: یک مادر به نام ذیل: 1- ستاره دره باالیی ش ش 14 )مادر 
متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد ش��د. م الف/ 19865 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8135 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2136/91 ش 11 خواه��ان معصومه 
س��یفی آبادی دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالب��ه مبل��غ 50/000/000 ریال و 

مطلق خس��ارات قانون��ی و تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید ال��ی یوم التادیه 
ب��ه طرفیت مصطف��ی جعفری تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
چهارش��نبه م��ورخ 92/2/4 س��اعت 9/30 تعیین گردیده اس��ت. ب��ا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
ب��ه این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 
ش��ورای حل اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایی��د. در ص��ورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 11 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

تغییرات
8136 ش��ماره: 7413 آگهی تغییرات در ش��رکت مجتم��ع نیروگاهی و گلخانه 
ای توان امید صفاهان س��هامی خاص ثبت ش��ده به ش��ماره 230 و شناس��ه 
ملی 10260056446. برابر صورت جلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده مورخ 
1391/8/30 تغییرات ذیل در ش��رکت نامبرده به عمل آمده اس��ت: 1- ماده 5 
اساس��نامه ش��رکت اصالح گردید: ماده پنج اصالحی سرمایه شرکت از مبلغ 
دوازده میلیارد ریال به مبلغ چهل و س��ه میلیارد ریال افزایش یافت در نتیجه 
س��هام سهامداران شرکت بدین شرح 1- آقای حسین کریمی دارنده 268750 
س��هم و آقای غالمرضا خسروی دارنده 53750 س��هم و آقای مهدی کریمی 
دارنده 53750 س��هم و آقای محمدرضا خسروی دارنده 26875 سهم و خانم 
نصیبه کریمی دارنده 26875 س��هم یکصد هزار ریالی با نام عادی می باشد. 

نوروز- رئیس ثبت میمه

ابالغ رأی
8137 کالس��ه پرون��ده: 1466/91 ش ح 33، ش��ماره دادنام��ه: 2062، مرجع 
رس��یدگی: شعبه سی و س��وم ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 
جواد الماسی نش��انی: اصفهان خیابان پروین دوم جنب بانک انصار، خوانده: 
آق��ای عبدالعلی هلل گانی مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
مش��ورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی آقای جواد الماس��ی فرزند حس��ن 
بطرفیت آقای عبدالعلی هلل گانی فرزند هرمز به خواس��ته مطالبه مبلغ بیس��ت 
و هف��ت میلیون و پانصد هزار ریال )27/500/000 ریال( وجه چک ش��ماره 

688934 م��ورخ 90/12/22 عهده بانک س��په جاری طالی��ی به انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از س��وی بان��ک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده 
با توجه به ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه 
ای به این ش��عبه ارائه ننموده بر شورا ثابت اس��ت لذا به استناد مواد 310 و 
313 قان��ون تج��ارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیس��ت و هف��ت میلیون و پانصد هزار 
ریال )27/500/000 ریال( بابت اصل خواس��ته و س��ی و هش��ت هزار ریال 

)38/000 ری��ال( بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از 
تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این ش��عبه می باشد. مهرانفر- قاضی ش��عبه سی و سوم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
8138 ش��ماره: 321/91 به موجب رأی شماره 744 تاریخ 91/8/30 حوزه 25 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مجتبی فرح حال مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 25/380/000 

ریال بابت اصل خواسته و پرداخت سی هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت 
خس��ارت تأخیر تأدیه از سررس��ید )743420-90/12/25 مبلغ پانزده میلیون 
و س��یصد و هش��تاد هزار ریال 743421-90/11/20 به مبلغ ده میلیون ریال( 
لغایت زمان وصول در حق خواهان جواد الماسی نشانی محل اقامت: خ پروین 
جنب بانک انصار. و پرداخت نیم عش��ر اجرایی در حق دولت. ماده 34 قانون 
اج��راي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف 
اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و 
اگ��ر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 25 حقوقی ش��ورای حل اختالف 

اصفهان

اخطار اجرایی
8139 شماره: 723/91 به موجب رأی شماره 1020 تاریخ 91/9/29 حوزه 29 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
س��عید مزروعی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 91/7/19 لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران برعهده اجرای احکام و پرداخت 0/5 عشر حق االجرا گردید. مشخصات 
محکوم له: جواد الماسی نشانی: اصفهان خ پروین جنب بانک انصار. ماده 34 
قان��ون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
ندان��د باید ظرف مهل��ت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا 
تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 29 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکیت
8140 ش��ماره: 14647 عزیزاله هویدی به استناد یک برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت سی و 
یک حبه و نیم مش��اع قطعه ملک محصور پالک 1/3863 واقع در اردستان یک 
اصلی دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 191 دفتر 
125 به نام نامبرده باال ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده 
و معامالت متعددی انجام ش��ده چون درخواس��ت صدور سند مالکیت المثنی 
نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد 
خود می باش��د از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم نماید. در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت 
یا س��ند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد ش��د. م الف/ 371 

فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

اخطار اجرایی
8141 شماره: 506/91 ش 39 به موجب رأی شماره 824 تاریخ 91/7/9 حوزه 
39 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علی سیالوی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 118/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تأخی��ر و تأدیه از تاریخ سررس��ید چک 90/12/17 لغای��ت تاریخ وصول که 
محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ای��ران برعهده اجرای احکام می باش��د گردید. مش��خصات محکوم له: جواد 
الماس��ی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ پروین دوم جن��ب بانک انصار. ماده 
34 قانون اج��راي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 

پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
ندان��د باید ظرف مهل��ت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا 
تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 39 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
8142 شماره: 531/91 به موجب رأی شماره 1070 تاریخ 91/9/30 حوزه 39 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مهدی خدری مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخ��ت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و 108/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین 
خس��ارت تأخیر و تأدی��ه از تاریخ صدور چک 91/5/1 ت��ا تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام 
می باشد گردید. مشخصات محکوم له: جواد الماسی نشانی: اصفهان خ پروین 
جن��ب بانک انصار. ماده 34 قانون اج��راي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 39 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
8143 ش��ماره: 529/91 ش 39 به موجب رأی شماره 1057 تاریخ 91/9/20 
حوزه 39 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت 
محکوم علیه غالمحس��ین فخ��اران مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت 
مبل��غ 50/000/000 ری��ال بابت اصل خواس��ته و 140/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و همچنی��ن خس��ارت تأخیر و تأدی��ه از تاریخ سررس��ید چک ها 
)90/12/5( و )90/11/25( )90/12/20( )90/12/15( )90/11/10( ت��ا تاری��خ 
وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده 
اجرای احکام می باش��د گردید. مش��خصات محکوم له: جواد الماسی نشانی 
مح��ل اقامت: اصفه��ان خ پروین جنب بان��ک انصار. م��اده 34 قانون اجراي 
اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت 
ظ��رف ده روز مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي ب��راي پرداخت 
محک��وم به بدهد ی��ا مالي معرفي کند ک��ه اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به 
از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خ��ود را قادر به اج��راي مفاد اجرائیه 
ندان��د باید ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا 
 تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 39 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
8144 ش��ماره: 507/91 ش 39 ب��ه موجب رأی ش��ماره 1078 تاریخ 91/9/2 
حوزه 39 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت 
محک��وم علیه محمدرض��ا خلیلی مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت 
مبل��غ 50/000/000 ری��ال بابت اصل خواس��ته و 118/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و همچنین خس��ارت تأخی��ر و تأدیه از تاریخ سررس��ید 90/12/6 
 ت��ا تاری��خ وصول که محاس��به آن براس��اس ن��رخ اعالمی از س��وی بانک 
مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د. مشخصات محکوم له: جواد الماسی 
نش��انی محل اقام��ت: اصفهان خ پروین جن��ب بانک انصار. م��اده 34 قانون 
اج��راي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف 
اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محک��وم به بدهد ی��ا مالي معرفي کند ک��ه اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به 
 از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خ��ود را قادر به اج��راي مفاد اجرائیه 
ندان��د باید ظرف مهل��ت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا 
تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 39 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
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 تجربه ریاست جمهوری
 پنج سال از عمر می کاهد

پژوهش جدید دانشمندان دانشگاه کلمبیا مدعی شده که برنده شدن در 
رقابت جایزه امی با ارایه فرصت های بهتر به بازیگران برای ارتقای شغل 

خود، سه سال به زندگی آنها می افزاید.
این در حالی اس��ت ک��ه بر اس��اس این پژوه��ش، تنش های ناش��ی از 
رییس جمهور ب��ودن باعث کاه��ش عمر سیاس��تمداران تا پنج س��ال 
خواهد شد. دانشمندان با بررسی زندگی برندگان و بازندگان جایزه امی 
به مش��اهده ارتباط میان موفقیت با مرگ ومیر پرداختن��د. پژوهش ها 
پیش از این، موقعیت اقتصادی و اجتماعی باال را با س��امت بهتر مرتبط 
می دانستند، اما آنچه در این میان نامشخص باقی مانده این است که آیا 
این امر با دسترسی به منابع، مرتبط بوده یا درخشش موقعیت اجتماعی 
باالتر از دیگران نقش مهم تری ایفا می کن��د. محققان مورد دوم را بدون 
مزیت دانسته اند. آنها مشاهیر تاالر بیس بال، برندگان جایزه امی و رؤسای 
جمهور و نخست وزیران پیشین را بررسی کرده و هر کدام را با نامزدهای 
بازنده در همان رقابت مقایسه کردند. این پژوهشگران در بررسی های خود 

این تأثیرات برنده در برابر بازنده را در سه گروه شناسایی کردند:
1- برندگان جایزه امی 2/7سال بیش��تر از بازندگان عمر کردند، اگرچه 
فیلمنامه نویس��ان برنده این جایزه به طور معماگونه ای سه سال زودتر 
مردند.2- مشاهیر تاالر بیسب ال هیچ مزیتی از لحاظ طول عمر بر نامزدهای 
بازنده نداشتند.3-رؤسای جمهور و نخست وزیران به طور میانگین5/3 سال 
کمتر از نامزدهای بازنده عمر کردند،  درحالی که برخی از این تأثیرات به دلیل 
 ترور بوده، این مضرت حتی با کنار گذاش��تن این گزینه نیز باقی می ماند. 
  به گفته محققان، احتماال مزیت و مضرات برنده ش��دن ب��ه ترکیبی از

 فرصت ها و تنش های همراه با آن بس��تگی دارد. برن��دگان رقابت امی 
معموال از فرصت های شغلی چشمگیر برخوردارند که در غیر این صورت 
دسترسی به آنها مش��کل اس��ت. از طرف دیگر انتخاب در تاالر مشاهیر 
 بیس بال پس از پایان ش��غل بازیکنی اف��راد رخ داده ک��ه تأثیر کمی بر

 فرصت های شغلی و درآمد افراد دارد. برای نامزدهای ریاست جمهوری و 
نخست وزیری، شرایط زندگی تغییر می کند، اما برنده شدن نیز با خطرات 
چشمگیری مانند ترور و تنش بسیار زیاد همراه است. 15مردی که ریاست 
جمهوری آمریکا را در قرن بیستم بر عهده داشته و تا سال2008 از دنیا 
رفته اند، به طور میانگین 1/9سال کمتر از مردان آمریکایی با همان سن 

زندگی کردند.

تصاویر تکان دهنده ناسا از 
سبز شدن قطب شمال +3+23

+1+21

دانستنی

خواندنی

عکس نوشت

گزارش��ات رس��می برای اولین بار پس از60 س��ال، از دلیل 
مرگ مرموز جوزف اس��تالین، دیکتاتور شوروی سابق پرده 

برداشته  است.
گزارش11صفحه ای کالبدشکافی استالین نشان داده که این 
رهبر شوری سابق به مرگ طبیعی و بر اثر خفگی در اثر سکته 

مغزی مرده است.
این گزارش که توس��ط روزنامه کوریر برلین منتش��ر شده، 
ممکن است در نهایت بتواند به نظریات توطئه درمورد مرگ 
استالین که سیاس��ت های وی منجر به کشته شدن بیش از 
30میلیون تن از مردم خود و تبدیل کش��ورش به سرزمینی 

مملو از ترس و کمبودها شده بود، پایان بخشد.
این اولین بار است که این گزارش در کشورهای غربی منتشر 

شده است.
اس��تالین در روز پنج مارس 1953 در س��اعت9:50 شب به 
وقت محلی از دنیا رفت که منجر به بروز بحران در دفتر حزب 
سیاسی و در نهایت به قدرت رسیدن نیکیتا خروشچف شد. به 

گفته اوهل، استالین در ویای خود در نزدیکی مسکو به مرگ 
 طبیعی درگذشته بود. در این گزارش که از استالین به عنوان

بیمار شماره یک نام برده شده، آمده که سکته ای که منجر به 
مرگ وی شده بود، در ساعت6:30 شب به وقت محلی در روز 

یک مارس 1953رخ داده بود.
وی در شب قبل از سکته، مواد الکلی مصرف کرده و به قدری 
خشمگین بود که کسی جرأت نزدیک شدن به وی تا روز بعد 
را نداشت. خدمه استالین در نهایت وی را در حالتی که به کما 

رفته بود، پیدا کردند.
کالبدشکافی بر روی جسد رهبر شوروی سابق در روز پس از 

مرگ وی انجام شد.
 بر اساس این گزارش، اس��تالین که74 سال داشت، از فشار 
خون بسیار و تصلب س��رخرگ ها در مغز و قلب رنج می برد 
و کبد وی به قدری چرب بود که در مرز س��یروز قرار داشت.

سکته در سمت چپ مغز اس��تالین به همراه خونریزی معده 
باعث خفگی وی شده بود.

اعالم دلیل مرگ »استالین« پس از 60 سال

گردهمایی کاردینال های 
 کاتولیک در کلیسای 
 سن پیترز واتیکان 
برای انتخاب پاپ جدید

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
برترین ایمان، آن است  که معتقد باشی هر کجا هستی خداوند با توست.
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ناسا  پس از انتش��ار یک پژوهش جدید بر اساس30سال 
ثبت مجموعه داده های س��طح زمین و داده های جدید 
پیش��رفته ماهواره اعام کرد: رش��د گیاه��ی در عرض 
شمالی زمین به طور فزاینده ای ش��بیه به عرض سبزتر 

جنوبی است.
این تصاویر نشان می دهد که چگونه شرایط شدید نیمکره 
جنوبی در حال تغییر بوده و مناطق یخ زده قدیمی قطب، 
اکنون با رشد چمن های سبز پرپش��ت و درختان همراه 
ش��ده اند. یک تیم بین المللی از دانش��مندان دانشگاهی 
و سازمان ناس��ا، ارتباط میان تغییرات در دمای سطح و 
رشد گیاهی را از عرض45درجه شمالی به اقیانوس قطب 

بررسی کردند.
نتایج به دس��ت آمده نش��ان داده که دما و رشد گیاهی 
در عرض های ش��مالی اکنون از س��ال1982به مناطق 
موج��ود در چه��ار تا ش��ش درج��ه به س��مت جنوب 
بیش��تر ش��بیه ش��ده اند. ای��ن محقق��ان از داده ه��ای 
ماهواره ای ب��رای تعیین کمی��ت در عرض های مختلف 
از سال1982تا2011اس��تفاده کردن��د. داده های مورد 
استفاده در این بررسی از رادیومترهای پیشرفته با وضوح 
بسیار باالی نوآ بر روی مجموعه ای از ماهواره های حاضر 
در مدار قطب��ی و تصویرب��رداری رادیومترطیفی وضوح 
متوسط ناسا بر روی ماهواره های ترا و آکوا به دست آمده 
است. در نتیجه گرمایش رو به افزایش و یک فصل رویش 
طوالنی تر، بخش های بزرگی از مناطق حاصلخیز گیاهی 
اکنون به یک سوم سرزمین های شمالی یا حدود 9 میلیون 
کیلومتر مربع گس��ترش یافته اند. ای��ن منطقه تقریبا به 
اندازه آمریکای به هم پیوسته است. به گفته دانشمندان، 
افزایش تأثیر گازهای گلخانه ای باعث این تغییرات شده 
است. افزایش تمرکزهای گازهای نگهدارنده گرما مانند 
بخار آب، دی اکس��ید کربن و متان باعث گرم تر ش��دن 
سطح زمین، اقیانوس و جو پایینی شده است. پدیده گرم 
شدن جهانی منجر به کاهش وس��عت یخ دریای قطب و 
پوشش برف شده که در نتیجه باعث جذب بیشتر انرژی 
خورشیدی توس��ط اقیانوس تاریک تر و سطوح زمینی و 
گرم تر شدن هوای باالی آنها می ش��ود. این امر منجر به 
 حرکت چرخه ای مثبت بین گرم تر ش��دن و کاهش یخ 
دریا و پوشش برفی ش��ده که اثر گلخانه ای تقویت شده 

نام دارد. 
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